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§ 658
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-002983 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita kahden vuoden toimikaudeksi taloushal-
lintopalveluliikelaitoksen johtokuntaan 5 jäsentä ja heidän henkilökoh-
taiset varajäsenensä seuraavasti:

  Jäsen  Varajäsen
1.  Tuula Saxholm

(kaupunginkanslia, talous- ja 
suunnitteluosasto)

 Ari Hietamäki
(kaupunginkanslia, talous- ja 
suunnitteluosasto, talous- ja 
konserniohjaus)

2.  Timo Hakala
(sosiaali- ja terveystoimiala, 
hallinto, tietohallintopalvelut, 
tilastopalvelut)

 Mikael Karell
(sosiaali- ja terveystoimiala, 
hallinto, talous- ja suunnittelu-
palvelut, talouden ja toiminnan 
suunnittelu)

3.  Tero Vuontisjärvi
(kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala, hallinto, talous- ja 
suunnittelupalvelut)

 Seija Ryymin
(kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala, hallinto, talous- ja 
suunnittelupalvelut, talouden 
tuki) 

4.  Kirsti Laine-Hendolin
(kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
la, hallinto)

 Ari Päivärinta
(Liikenneliikelaitos, HKL - yhtei-
set palvelut, talouspalvelut)

5.  Silja Hyvärinen
(kaupunkiympäristön toimiala, 
hallinto- ja tukipalvelut)

 Leena Sutela
(kaupunkiympäristön toimiala, 
hallinto- ja tukipalvelut, talous- 
ja suunnittelupalvelut)

Samalla kaupunginhallitus päätti valita puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Tuula Saxholm
 Varapuheenjohtaja Silja Hyvärinen

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osal-
ta heti.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 2 (5)
Kaupunginhallitus

Asia/18
12.06.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taloushallintoliikelaitoksen johtokunta huolehtii taloushallintoliikelaitok-
sen toimialan mukaisista tehtävistä. Taloushallintoliikelaitos kuuluu kes-
kushallintoon. Taloushallintoliikelaitos huolehtii talous- ja palkkahallin-
non palvelujen tuottamisesta kaupungille ja kaupunkikonsernin yhtei-
söille. Taloushallintoliikelaitos toimii taloushallintoliikelaitoksen johto-
kunnan alaisuudessa. 

Johtokunnassa on 5 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen. Kaupunginhallitus valitsee kahden vuoden toimikaudeksi 
johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginhallitus valitsee 
johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Toimielimen jäseneksi esitetään kaupungin henkilöstöön kuuluvia hen-
kilöiden aseman tai tehtävien perusteella.

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)
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Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §:n 4 momentti)

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.
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Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
.


