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§ 21
Kumppanuuspäällikön viran perustaminen nuorisoasiainkeskuk-
seen

HEL 2015-012542 T 01 01 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti perustaa 15.1.2016 lukien nuorisoasiainkes-
kuksen kehittämisosaston kumppanuusyksikköön kumppanuuspäälli-
kön viran niin, että virasta maksettava tehtäväkohtainen palkka on 3 
763,85 euroa kuukaudessa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Nuorisolautakunnan esitys kumppanuusyksikön päällikön viran perusta-
misesta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston 17.6.2015 hyväksymä nuorisotoimen uusi johto-
sääntö tulee voimaan 1.1.2016. Johtosääntöuudistuksen yhteydessä 
lakkautetaan nykyisen organisaation mukaiset kolmen osastopäällikön 
ja kolmen toimistopäällikön virat. Yksi lakkautettavista viroista on nuor-
ten kansalaistoiminnan toimiston toimistopäällikön virka.

Tällä hetkellä nuorten kansalaistoiminnan toimisto valmistelee nuoriso-
järjestöille ja nuorten toimintaryhmille myönnettäviä avustuksia koske-
vat asiat sekä tukee nuorisojärjestöjen ja nuorten ryhmien toiminnan 
kehittämistä. Avustusten osalta päätösvaltaa on delegoitu kansalaistoi-
minnan toimiston toimistopäällikölle. Hän voi päättää hakemuksista, jot-
ka ovat korkeintaan 3 000 euroa, sekä avustusten ennakkopäätöksistä 
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sekä takaisinperinnästä. Delegointi on nopeuttanut avustusten käsitte-
lyä huomattavasti.

Uudessa organisaatiossa avustusvalmistelu ja päätöksenteko tulee 
kuulumaan kehittämisosaston kumppanuusyksikölle. Nuorisolautakunta 
pitää tärkeänä, että nykyisenkaltainen päätöksenteon delegointi on 
mahdollista jatkossakin. Avustuksista päättäminen kuuluu julkisen val-
lan käytön piiriin, ja edellyttää näin ollen virkasuhdetta. Siten kumppa-
nuusyksikön päällikön on oltava virkasuhteinen.

Hallintosäännön 11 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää virkojen pe-
rustamisesta ja lakkauttamisesta sekä siitä, milloin virkasuhteeseen 
voidaan ottaa ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa. Kaupun-
ginvaltuusto päättää kuitenkin kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjoh-
tajan sekä viraston tai liikelaitoksen päällikön viran perustamisesta ja 
lakkauttamisesta sekä siitä, milloin tällaiseen virkasuhteeseen voidaan 
ottaa ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa. Uuden viran pe-
rustamisesityksen tekee lauta- tai johtokunta taikka viraston tai liikelai-
toksen päällikkö.

Nuorisolautakunnan 26.11.2015 tekemä esitys perusteluineen on liit-
teenä 1. Virka on esitetty perustettavaksi samalle palkalle kuin lakkau-
tettava kansalaistoiminnan toimiston toimistopäällikön virka.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Nuorisolautakunnan esitys kumppanuusyksikön päällikön viran perusta-
misesta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nuorisoasiainkeskus
Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria
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Nuorisolautakunta 26.11.2015 § 121

HEL 2015-012542 T 01 01 00

Esitys

Nuorisolautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
perustaa nuorisoasiainkeskuksen kehittämisosaston kumppanuusyksi-
kön päällikön 3763,85 euron tehtäväkohtaisen viran 1.1.2016 alkaen.

Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034

pekka.sihvonen(a)hel.fi


