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§ 1147
Kaupunginvaltuuston 14.12.2016 tekemien päätösten täytäntöönpa-
no

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 14.12.2016 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2 Ei toimenpidettä.
  
3 Kaupunginhallitus päätti kehottaa opetuslautakuntaa ja sen 

suomenkielisen jaostoa toimittamaan Taloushallintopalvelu-
liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tar-
vittavat tiedot.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
  
 Tiedoksi opetuslautakunnalle sekä Taloushallintopalvelut-lii-

kelaitokselle.
  
4 Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaali- ja terveyslauta-

kuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle 
luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
  
 Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä Taloushallin-

topalvelut-liikelaitokselle.
  
5 Tiedoksi virastoille ja liikelaitoksille.
  
6 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- 

ja suunnitteluosaston varainhallintayksikköä laatimaan tarvit-
tavat laina-asiakirjat.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin Liikuntahallit 

Oy:lle.
  
 Tiedoksi liikuntavirastolle ja varainhallinnalle.
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7-10 Asiasta on erillinen täytäntöönpanopäätös tällä esityslistalla 

asiana Kj/8.
  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote virkaan valitulle sekä 

muille hakijoille.
  
 Tiedoksi kaupunginkanslialle ja henkilöstöosastolle.
  
18 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

11 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeus-
palveluita tekemään Länsimetro Oy:n rahoitusjärjestelyihin 
liittyvät, päätöksen edellyttämät takaussitoumukset.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Länsimetro Oy:lle.
  
 Tiedoksi Liikennelaitos-liikelaitokselle.
  
 Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais-

kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

12 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote VVO Kodit Oy:lle, Raken-
nusyhtiö Peab Oy:lle ja Rakennusosakeyhtiö Hartelalle.

  
 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.
  
13 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, 

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

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakun-

nalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, 
ympäristölautakunnalle, asuntotuotantotoimistolle, Liikennelai-
tos-liikelaitokselle, opetusvirastolle, rakennusvalvontavirastolle 
ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.
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14 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Hel-
singin seudun asunnot Oy:lle, Helen Oy:lle, vanhusneuvostol-
le sekä niille mielipiteen tai muistutuksen esittäneille, jotka 
ovat pyytäneet tiedon päätöksestä.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, asuntotuotantotoi-

mistolle, kaupunginmuseon johtokunnalle, kiinteistölautakun-
nalle, pelastuslautakunnalle, sosiaali- ja terveysvirastolle, 
yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, Liiken-
nelaitos –liikelaitokselle, nuorisoasiainkeskukselle, rakennus-
valvontavirastolle, opetusvirastolle, varhaiskasvatusvirastolle 
ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

  
 Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johta-

van apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
  
15 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle , Helsin-
gin seudun liikenne- kuntayhtymälle, Gasum Oy:lle ja Aurora 
Kaasunjakelu Oy:lle.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistövirastolle, 

pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäris-
tölautakunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

  
19 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

16 Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaali- ja terveystointa 
johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa allekirjoittamaan liikkeen-
luovutussopimuksen ja oikeuttaa kaupunginkanslian oikeus-
palvelut tekemään sopimukseen tarvittavat tekniset ja vähäi-
set muutokset sekä sosiaali- ja terveysvirastoa huolehtimaan 
kiireettömiä potilaskuljetuksia koskevasta yhteistyöstä käytän-
nön järjestelyineen.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan 
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sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle ja siirtyvälle henkilöstölle.
  
 Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakuntalle, sosiaali- ja terveys-

virastolle, Palvelukeskukselle, Taloushallintopalveluille sekä 
kaupunginkanslialle.

  
17 Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaali- ja terveystointa 

johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa allekirjoittamaan liikkeen-
luovutussopimuksen ja oikeuttaa kaupunginkanslian oikeus-
palvelut tekemään sopimukseen tarvittavat tekniset ja vähäi-
set muutokset sekä sosiaali- ja terveysvirastoa osaltaan huo-
lehtimaan siirtymävaiheen yhteistyöstä käytännön järjestelyi-
neen opetustoiminnassa ja potilaiden hoidossa.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle ja siirtyvälle henkilöstölle.
  
 Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakuntalle, sosiaali- ja terveys-

virastolle, Palvelukeskukselle, Taloushallintopalveluille sekä 
kaupunginkanslialle.

  
20 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjoh-

tajan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


