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§ 414
Aamukouluasia: Kaupunginkanslian organisaatiossa tapahtuvat 
muutokset

HEL 2018-006220 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginkanslian uuden organisaation 
14.2.2018 § 36. Kansliapäällikkö hyväksyi 19.4.2018 § 99 kaupungin-
kanslian toimintasäännön, jossa on märitelty osastotasoa alempi orga-
nisaatio ja esimiehet, toimivaltuudet sekä johtoryhmät. Muutos astui 
voimaan 1.6.2018. 

Uudistuksen keskeiset osastotason muutokset ovat viestintäosaston 
muodostaminen, tietohallinnon yhdistäminen talous- ja suunnitteluosas-
toon ja oikeuspalveluiden yhdistäminen hallinto-osastoon. Näin ollen 
kanslian uudessa rakenteessa on viisi osastoa aiemman kuuden osas-
ton sijaan. Uudistuksen taustalla vaikuttivat erityisesti kaupunkistrate-
gian painotukset liittyen viestintään ja markkinointiin, kansainvälisiin 
asioihin, edunvalvonnan ja kaupunkipolitiikan organisointiin sekä tieto-
hallinnon rooliin digitalisaatiokehityksessä. 

Elinkeino-osastoa koskeva keskeisin muutos on oman yksikön muo-
dostaminen kansainvälisiä asioita varten sekä markkinointikokonaisuu-
den siirtyminen uuden viestintäosaston osaksi. Kansainvälisellä toimin-
nalla on korostunut rooli kaupunkistrategian toteuttamisessa ja tarvit-
see siten riittävät toimintaedellytykset ja resurssit esimerkiksi uuden-
laisten kaupunki- ja verkostokumppanuuksien luomiselle, kansainväli-
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sen edunvalvonnan vaikuttavuudelle ja tulevien megatrendien enna-
koinnille.

Talous- ja suunnitteluosastolle on siirtynyt tietohallinto entisestä tieto-
tekniikka- ja viestintäosastosta. Toimintaympäristön muutokset korosta-
vat tietohallinnon yhteyttä palvelujen uudistamiseen ja strategiseen 
suunnitteluun. 

Viestintäosasto on muodostettu viestinnän ja osallisuuden toiminnoista 
sekä elinkeino-osastolta siirtyvästä brändityöstä ja kaupunkimarkkinoin-
nista sekä hallinto-osastolta siirtyvistä vieraanvaraisuuteen liittyvistä 
toiminnoista. Kaupunkimarkkinoinnin, kaupungin brändinhallinnan ja 
vieraanvaraisuuspalveluiden yhdistäminen samaan osastoon viestin-
nän kanssa mahdollistaa Helsingin kotimaisen ja kansainvälisen tun-
nettuuden ja vetovoiman johdonmukaisen rakentamisen strategisella 
tasolla. Viestintäosaston toimintasäännössä vahvistettu yksikkörakenne 
on tarkoitettu väliaikaiseksi ja perustuu pääosin aiemman tietotekniik-
ka- ja viestintäosaston yksikköjakoon. Viestintäjohtajan aloitettua tehtä-
vässään viestintäosaston organisaation valmistelu jatkuu.

Hallinto-osastoon on yhdistetty aiemmin osastotasoinen oikeuspalvelut. 
Henkilöstöosaston toimialassa ei ole tapahtunut muutoksia. 

Kansliapäällikkö alustaa aiheesta kokouksessa.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


