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§ 649
Eräiden työsuhteisten tehtävien perustaminen kaupunginkansliaan

HEL 2017-006584 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa kaupunginkansliaan seuraavat työ-
suhteiset tehtävät 1.7.2017 lukien.

 Pormestarin erityisavustajan työsuhde, tehtäväkohtainen palkka on 
6365,67 euroa kuukaudessa

 Pormestarin erityisavustajan työsuhde, tehtäväkohtainen palkka on 
5365,67 euroa kuukaudessa

 Apulaispormestarin erityisavustajan työsuhde, kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimiala, tehtäväkohtainen palkka on 5365,67 euroa kuu-
kaudessa

 Apulaispormestarin erityisavustajan työsuhde, kaupunkiympäristön 
toimiala, tehtäväkohtainen palkka on 5365,67 euroa kuukaudessa

 Apulaispormestarin erityisavustajan työsuhde, kaupunkiympäristön 
toimiala, tehtäväkohtainen palkka on 5365,67 euroa kuukaudessa

 Apulaispormestarin erityisavustajan työsuhde, kulttuurin ja vapaa-
ajan toimiala, tehtäväkohtainen palkka on 5365,67 euroa kuukau-
dessa 

 Apulaispormestarin erityisavustajan työsuhde, sosiaali- ja terveys-
toimiala, tehtäväkohtainen palkka on 5365,67 euroa kuukaudessa

Samalla kaupunginhallitus totesi, että työsuhteiset tehtävät voidaan 
täyttää, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy tätä varten määrärahasiir-
ron kaupunginhallituksen käyttövaroista päättäessään toimialaorgani-
saatioon siirtymisen aiheuttamista muutoksista vuoden 2017 talousar-
vioon.

Käsittely

Hylkäysehdotus:
Mika Raatikainen:

Mainittuja poliittisin perustein valittujen eritysavustajien työsuhteisia 
tehtäviä ei perusteta.

Mika Raatikaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Hallintolain 51 §:n perusteella 
korjattu kirjoitusvirhe toimialas-
sa, LSM, 13.6.2017
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sami Sarvilinna, kansliapäällikkö, puhelin: 310 36050

sami.sarvilinna(a)hel.fi
Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmäuudistuksen osana uudistettiin 
kaupungin poliittinen johtamismalli. Kaupunkia johtaa 1.6.2017 alkaen 
kaupunginjohtajan (viranhaltija) sijasta pormestari, joka on päätoiminen 
luottamushenkilö. Lisäksi kullakin kaupungin neljästä toimialasta on 
apulaispormestari, joka niin ikään on päätoiminen luottamushenkilö. 

Jotta pormestarikunnalle mahdollistettaisiin täysipainoinen osallistumi-
nen kaupungin hallinnon seurantaan, heille on tarpeen järjestää riittävät 
avustajapalvelut. Kuntavaalien jälkeisissä luottamushenkilöpaikkaneu-
votteluissa on käynyt ilmeiseksi, että osa avustajapalveluista on tarkoi-
tuksenmukaista järjestää poliittisin perustein valittavien erityisavustajien 
kautta. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan kaupungin-
hallitus vastaa kaupungin henkilöstöpolitiikasta ja päättää asioista, joita 
ei ole säädetty tai määrätty muulle kaupungin toimielimelle, viranhalti-
jalle tai luottamushenkilölle. Kaupunginhallituksella on siten toimivalta 
päättää myös pormestarin ja apulaispormestarien erityisavustajien työ-
suhteisista tehtävistä.  

Pormestarin erityisavustaja suorittaa pormestarin hänelle määräämät 
tehtävät ja apulaispormestarin erityisavustaja ko. apulaispormestarin 
määräämät tehtävät. Erityisavustajan työnjohdollinen esimies on por-
mestari tai ko. apulaispormestari. Erityisavustajan palvelussuhdetta 
koskeva hallinnollinen päätöksentekijä on kuitenkin kaupunginkanslian 
hallintojohtaja.   

Erityisavustajien palkat määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työeh-
tosopimuksen mukaisesti. Viiden erityisavustajan tehtäväkohtainen 
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palkka on 5365,67 euroa kuukaudessa. Tavoitteena on tasapaino joh-
tajiston viranhaltija-avustajatehtäviä hoitavien kaupunginsihteerin va-
kiintuneen tehtäväkohtaisen palkan kanssa. Pormestarilla on kaksi eri-
tyisavustajaa, joista toisen tehtäväkohtainen palkka on työn luonteesta 
johtuen 6365,67 euroa kuukaudessa. 

Koska kyseessä ovat poliittisin perustein valitut erityisavustajat, työsuh-
teet ovat määräaikaisia. Työsopimusten määräaikaisuuden kesto sido-
taan pormestarin ja apulaispormestarin toimikauden kestoon.  Mikäli 
pormestarin tai apulaispormestarin päätoiminen luottamustehtävä päät-
tyy ennen toimikauden päättymistä, päättyy samalla myös kyseisen eri-
tyisavustajan työsuhde.

Palkkaukseen tarvittava määräraha vuoden 2017 osalta on otettu huo-
mioon esityksessä toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamaista 
muutoksista vuoden 2017 talousarvioon määrärahasiirtona kaupungin-
hallituksen käyttövaroista

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sami Sarvilinna, kansliapäällikkö, puhelin: 310 36050

sami.sarvilinna(a)hel.fi
Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Pormestari


