
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia

Toimielimen nimi Lyhennetty kuvaus toimielimen tehtävistä

Kaupunkiko
nsernin 
ulkopuoliset 
jäsenet

Luottamush
enkilöjäsene
t

Kaupunkiko
nserniin 
kuuluvat 
jäsenet

1 Energiansäästöneuvottelukunta

Energiansäästöneuvottelukunta edistää järkevää energiankäyttöä kaupungin organisaatiossa ottaen huomioon työolosuhteet ja 
kaupungin toiminnan tuloksellisuuden tarpeet.

Neuvottelukunnan tehtävänä on muun muassa energiasäästötoimikunnan koordinoida pitkällä aikavälillä, erinäisten sopimusten 
velvoitteiden seuranta sekä energiankäytön vaikuttamiskeinoihin, energiasäästöön ja energiatehokkuuteen liittyvät yleiset tehtävät 
(kts. asettamispäätös). 1 0 24

2 Esteettömyysasioiden neuvottelukunta
Tehtävänä on koordinoida ja edistää koko kaupungin esteettömyystyötä ja seurata esteettömyyden toimeenpanoa käytännön 
hankkeissa eri hallintokunnissa. 0 3 13

3 Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukun
Tehtävänä on kehittää ja koordinoida kaupungin ja yliopiston välistä yhteistoimintaa sekä myötävaikuttaa korkeimman opetuksen ja 
tutkimuksen kehitykseen Helsingissä. 6 0 6

4 Henkilöstökassatoimikunta Henkilöstökassatoimikunta kehittää ja valvoo  henkilöstökassan toimintaa (kts. henkilöstökassan säännöt). 2 0 3

5 Historiatoimikunta

Historiatoimikunnan tehtävänä on suunnitella ja valmistaa Helsingin kaupungin historian jatko-osat vuodesta 1945 nykypäiviin ja 
Helsingin vanhemman historian uudelleen kirjoittaminen sekä suorittaa lisäksi muitakin kaupunginhallituksen sille antamia 
kaupungin historian selvittämiseen liittyviä tehtäviä. 4 0 2

6 Kaksikielisyystoimikunta

Kaksikielisyystoimikunnan tehtävänä on seurata ja arvioida kaksikielisyyden toteutumista kaupungin sekä muut kaksikielisyyden 
edistämiseen liittyvät tehtävät. Tehtäviin kuuluu muun muassa seurata ja arvioida kaksikielisyyden toteutumista, käsitellä 
kaksikielisyyden suunnitelmallista edistämistä sekä tehdä esityksiä ja raportoida kaksikielisyyden toteutumisesta (kts. 
asettamispäätös). 0 8 1

7 Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävänä on tukea ja edistää toimintatapoja, joilla edistetään syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuuden 
toteutumista kaupungin hallinto- ja toimintatavoissa sekä muita aihepiiriin liittyviä tehtäviä. Tehtävänä laatia monimuotoisuus- ja 
maahanmuutto -toimenpideohjelma (kts. asettamispäätös). 0 9 0

8 Nimistötoimikunta Nimistötoimikunnan tehtävänä on mm. valmistella asemakaavojen nimikysymyksiä ja antaa lausuntoja nimiasioissa. 6 0 3

9 Pelatuspalveluneuvottelukunta

Pelastuspalveluneuvottelukunnan tehtävänä on ohjata Helsingin kaupungin pelastuspalvelun toimeenpano-organisaatioon kuuluvien 
viranomaisten, laitosten, Helsingin kaupungin tytäryhtiöiden ja vapaaehtoisten järjestöjen suunnittelua ja yhteistyötä 
suuronnettomuuksien torjunnassa ja muussa yhteistoimintaa vaativassa pelastustoimessa sekä tarvittaessa avustaa 
pelastustoiminnan johtajaa toimintatilanteessa. 7 0 15

10 Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta
Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan tarkoituksena on toimia kaupungin eri viranomaisten ja helsinkiläisten 
veteraanijärjestöjen yhteistyöelimenä (kts. rintamaveteraaniasian toimintasääntö). 4 4 4

11 Sääntötoimikunta
Sääntötoimikunnan tehtävänä on antaa lausunto kaupungin valmisteltavina olevista johtosäännöistä, niiden muutosehdotuksista ja 
kaupunginhallituksen tarpeellisiksi katsomista muista säännöistä sekä tehdä ehdotuksia voimassa olevien sääntöjen tarkistamisesta. 0 0 5

12 Tasa-arvotoimikunta (Yhdenvertaisuusneuvottelukunta)

Tasa-arvotoimikunnan tehtävänä on seurata ja arvioida tasa-arvon toteumista kaupungin henkilöstön ja palveluiden osalta, toimia 
yhteistyössä hallintokuntien kanssa käsittelemällä tasa-arvon tavoitteellista ja suunnitelmallista edistämistä niiden toiminnassa, 
tehdä esityksiä tasa-arvotyön edistämisestä ja toteuttamisesta sekä muut vastaavat tehtävät (kts. asettamispäätös). 0 10 0

13 Työllistämistoimikunta
Työllistämistoimikunnan tehtävänä on kaupungin työllisyyskehityksen ja työllisyysasioiden seuranta, lausunnon antaminen 
kaupungin työllisyysmäärärahojen talousarviosta sekä kaupunginhallituksen erikseen antamien tehtävien suorittaminen. 0 8 5

14 Urheilupalkintotoimikunta

Urheilupalkintotoimikunta päättää Vuoden helsinkiläisurheilijalle tai urheilujoukkueelle annettavan pääpalkinnon jakamisesta, 
Vuoden helsinkiläisen urheiluseuran palkitsemisesta, Vuoden nuoren helsinkiläisurheilijan ja Vuoden helsinkiläisvalmentajan 
palkitsemisesta. 6 6 2

15 Vaalivalmistelutoimikunta
Vaalivalmistelutoimikunnan tehtävänä on kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen käsittelyyn tulevien vaaliasioiden valmistelu. 
Vaalivalmistelutoimikunta valmistelee myös seuraavien kunnallisvaalien jälkeisiä luottamushenkilöneuvotteluja. 0 6 0

16 Nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä
Nuorten vaikuttamismahdollisuuksista vastaa Ruuti-vaikuttamisjärjestelmä. Ruudin tehtävänä on tarjota nuorille mahdollisuus 
osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. 0 0 0

17 Vammaisneuvosto

Vammaisnevoston tarkoituksena on toimia kaupungin eri virnanomaisten, päättäjien, alueella toimivien vammaisjärjestöjen ja 
vammaisten henkilöiden yhteistyöelimenä.

Tehtäviksi on määritelty muun muassa edistää ja seurata eri toimialojen toimintaa ja tasa-arvoa vammaisten näkökulmasta, seurata 
palveluiden riittävyyttä ja soveltuvuutta myös vammaisille henkilöille, edistää osa tiedottamista ja tiedonkulku sekä tehdä aloitteita ja 
esityksiä (kts. asettamispäätös). 10 5 5
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18 Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto toimii ikääntyneiden helsinkiläisten edunvalvojana. Se pyrkii varmistamaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä.

Neuvosto vaikuttaa muun muassa eri toimialojen palveluiden suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on mekritystä 
ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista 
selviytymisen kannalta. Vanhusneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ikääntyneitä ja heidän elinolojaan 
koskevissa asioissa ja osallistuu niistä tiedottamiseen. Vanhusneuvostoon myös Helsingissä toimivien eläkeläisjärjestöjen 
yhteistoimintaelin (kts. asettamispäätös). 8 5 6

19 Vapaaehtoistyön neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää kaupungin ja vapaaehtoisyhteisöjen välistä yhteistoimintaa, tukea vapaaehtoistyötä, joka 
täydentää kaupungin virallista organisaatiota edistää kaupungin alueella toimivien vapaaehtoisyhteisöjen toimintamahdollisuuksia ja 
tehdä kaupunginhallitukselle aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vapaaehtoistyötä koskevissa asioissa (kts. 
neuvottelukunnan toimintasääntö). 10 5 6

20 Ammattiosaamisen toimikunta

Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten on ammattiosaamisen toimikunta, jonka tehtävänä on muun 
muassa hyväksyä opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 
Lisäksi toimielin käsittelee opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset. Toimikunnan tehtävistä on säädetty erikseen  
ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa (kts. opetustoimen johtosääntö). 4 0 4

21 Ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunta

Ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunta päättää Ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja 
palauttamisesta sekä kurinpidosta. Toimikunnan tehtävistä on säädetty erikseen ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa 
(kts. opetustoimen johtosääntö). 2 0 3

22 Kaupunkikuvaneuvottelukunta

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan tehtävänä on seurata kaupunkikuvan kehitystä ja erityisesti rakentamisen vaikutusta siihen, 
edesauttaa hyvän kaupunkikuvan ja julkisen ulkotilan muodostumista sekä rakennuslautakunnan antamien ohjeiden mukaan antaa 
lausuntoja yksittäisistä rakentamistoimenpiteistä (kts. rakennusvalvonnan johtosääntö). 2 0 6

23 Teknillinen neuvottelukunta

Teknillisen neuvottelukunnan tehtävänä on seurata rakentamisen teknistä kehitystä erityisesti turvallisuuteen ja terveellisyyteen 
vaikuttavien tekijöiden osalta, edesauttaa hyvän rakennustavan noudattamista sekä rakennuslautakunnan antamien ohjeiden 
mukaan antaa lausuntoja yksittäisistä rakentamistoimenpiteistä (kts. rakennusvalvonnan johtosääntö). 2 0 5
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