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§ 1049
Kaupunginvaltuuston 16.11.2016 § 291 tekemän päätöksen täytän-
töönpano: Hallintosäännön hyväksyminen

HEL 2016-005361 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 16.11.2016, 291 § 
tekemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisis-
ta valituksista huolimatta panna täytäntöön. 

Samalla kaupunginhallitus päätti:

1. todeta, että kaupunginhallituksen johtamisen jaosto jatkaa johta-
misjärjestelmän ja organisaation uudistuksen ohjaamista ja seu-
raamista

2. kehottaa kaupunginjohtajaa tarvittaessa täydentämään ja muut-
tamaan muutosprosessin johtoryhmää, toimialojen yksityiskoh-
taisen rakenteen valmistelun työryhmiä ja muita tarvittavia työ-
ryhmiä

3. kehottaa kaupunginjohtajaa tarvittaessa valmistelemaan hallinto-
sääntöön mahdollisesti tarvittavat korjaukset tai tarkistukset si-
ten, että ne voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa keväällä 
2017

4. kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan toimi- ja neuvottelu-
kuntien asettamispäätökset kesällä 2017 nimitettävälle kaupun-
ginhallitukselle kaupunginvaltuuston 16.11.2016 kaupunginjohta-
jan asian 4 liitteen 6 mukaisten linjausten mukaisesti ja teke-
mään johtamisen jaoston 17.10.2016 päätöksen mukaiset selvi-
tykset johtamisen jaostolle koskien kaupunkikuvaneuvottelukun-
taa, kaupunkikuvakysymysten valmistelua ja päätöksentekopro-
sessia, esteettömyysasioiden neuvottelukuntaa ja historiatoimi-
kuntaa sekä keskustelupöytäkirjoja.

5. kehottaa ottamaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan jatko-
valmistelussa huomioon johtamisen jaoston 17.10.2016 päätök-
sen, että kielellisten palveluiden ja kehittämistyön turvaamiseksi, 
organisoidaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinto- ja 
tukitehtävistä ainakin ruotsinkieliset asiantuntija- ja asiakaspal-
velutehtävät sekä yleishallinto osaksi ruotsinkielistä palvelukoko-
naisuutta. 
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Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osal-
ta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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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