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§ 206
Teknisk justering av förvaltningsstadgan

HEL 2016-005361 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna förvaltningsstadga för Helsingfors stad i enlighet med bilaga 1 
och bestämma att den träder i kraft 1.6.2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att stadsfullmäktige i 
sina beslut om förvaltningsstadgan 22.6.2016 (§ 196) och 16.11.2016 
(§ 291) har beslutat om övergångsbestämmelser, som fortfarande är 
giltiga.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom att kanslichefen och sektorche-
ferna eller de som dessa förordnat får underteckna avtal i de fall då be-
slut om undertecknandet har fattats före 1.6.2017 och befogenheten att 
underteckna har getts till en tjänsteinnehavare som fanns inom organi-
sationen vid tidpunkten för beslutet men inte längre.

Stadsfullmäktige beslutade ytterligare att i det fall att begäranden om 
omprövning eller begäranden om upphandlingsrättelse som gäller be-
slut fattade före 1.6.2017 fortfarande är under behandling när den nya 
förvaltningsstadgan träder i kraft 1.6.2017, behandlas de till olika organ 
ställda begärandena om omprövning och begärandena om upphand-
lingsrättelse av det organ i den nya förvaltningsstadgan till vilket ären-
det skulle höra om det beslut som begäran om omprövning eller begä-
ran om upphandlingsrättelse gäller hade fattats i enlighet med bestäm-
melserna om befogenheter i den förvaltningsstadga som trädde i kraft 
1.6.2017.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marko Karvinen, strategichef, telefon: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Förvaltningsstadga 3.5.2017
2 20170426 Helsingin kaupungin hallintosääntö muutokset näkyvissä

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige
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Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Sammandrag

Stadsfullmäktige godkände 16.11.2016 förvaltningsstadga för Helsing-
fors stad och bestämde att den träder i kraft 1.6.2017 och ändrade 
1.3.2017 (§ 139) förvaltningsstadgan i anslutning till beslutet om att in-
rätta affärsverket byggtjänsten. Stadsfullmäktige godkände dessutom 
19.4.2017 tillfälliga bestämmelser om Högholmens djurgård.

Stadsstyrelsen uppmanade 21.11.2016 (§ 1049) stadsdirektören att vid 
behov bereda eventuellt behövliga korrigeringar eller justeringar i för-
valtningsstadgan så att de kan behandlas i stadsfullmäktige våren 
2017.

Reformen av ledarskapssystemet och organisationen har fortsatt efter 
fullmäktiges beslut 16.11.2016.

Stadsdirektören tillsatte 11.1.2017 (4 §) arbetsgrupper för berednings-
fasen våren 2017 av reformen av ledarskapssystemet. Med tanke på 
förberedelserna för verksamheten inom varje sektor tillsattes det en 
sektorgrupp med uppgift att bl.a. bereda de behövliga beslut som sek-
tornämnden och sektorchefen ska fatta och att utarbeta ett förslag till 
komplettering av verksamhetsstadgan för sektorn. Utöver sektorgrup-
perna tillsatte stadsdirektören en arbetsgrupp för ledarskap och sam-
ordning med uppgift att sköta styrningen av ändringsprocessen och 
samordningen av beredningen. Arbetsgruppen har också till uppgift att 
bedöma och bereda eventuellt behövliga korrigeringar eller justeringar i 
förvaltningsstadgan så att de kan behandlas i stadsfullmäktige våren 
2017. De övriga arbetsgrupperna är arbetsgruppen delaktighet, som 
fortsätter beredningen av en delaktighets- och interaktionsmodell, ar-
betsgruppen ICT-förändringar, som samordnar de ändrade ICT-lös-
ningarna, och arbetsgruppen förvaltnings- och stödtjänster, med uppgift 
bl.a. att bereda gemensamma modeller till verksamhetsstadgor för sek-
torerna och att samordna uppdateringen av beslut och anvisningar.

Sektorcheferna fattade i januari 2017 i verksamhetsstadgorna för sek-
torerna beslut om den närmare organisationsstrukturen i varje sektor. I 
sektorgruppernas undergrupper har det under våren 2017 beretts kom-
pletteringar till verksamhetsstadgorna, bl.a. när det gäller delegeringen 
av befogenheter. Dessutom har det för beslut i ledarskapssektionen 
beretts ärenden som hör till sektornämnderna och i vilka det behövs 
beslut innan de blivande sektornämnderna sammanträder.
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När beredningen preciserats och avancerat har det vid arbetet i arbets-
grupperna upptäckts en del behov av teknisk justering av förvaltnings-
stadgan. Dessa gäller samordning av formuleringar, korrigering av kor-
rekturfel och andra fel och preciseringar med anknytning till befogen-
hetsfrågor.

De föreslagna ändringarna rubbar inte befogenhetsförhållandena i le-
darskapssystemet.

Förslag till ändringar

I 2 kap. i förvaltningsstadgan, som gäller organen, har ordalydelsen för-
enhetligats när det gäller valet av ordförande och vice ordförande. 
Dessutom har namnet på affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten kor-
rigerats.

I 4 kap., som gäller centralförvaltningen, revisionskontoret och sektorer-
na, har det gjorts tekniska och förenhetligande korrigeringar, och para-
graferna om affärsverken har kompletterats med de namn som de an-
vänder i sin verksamhet: Servicecentralen Helsingfors, Talpa, Före-
tagshälsan Helsingfors och HST. Bland personalavdelningens uppgif-
ter, 2 § 2 mom. 3 punkten, har pensionsrådgivningen för stadens perso-
nal och rådgivningen i personalfrågor för stadens anställda i chefsställ-
ning strukits, eftersom de olika rådgivningstjänsterna för arbetstagare 
och chefer centraliseras till affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten 
som en del av justeringen av arbetsfördelningen inom stödtjänsterna. 
De tjänster som överförs från personalavdelningen till Talpa är den 
dagliga HR-rådgivningen, pensionsrådgivningen och eRekry-rådgiv-
ningen för arbetssökande.

5 kap., Ledande tjänsteinnehavare, har kompletterats med de tjänste-
beteckningar som slogs fast då tjänsterna inrättades. Ärendena som 
gäller miljöövervakning och miljötillstånd har preciserats till ärenden 
som gäller miljövård och miljö- och hälsoskydd.

I 10 kap., som gäller sektornämndernas allmänna befogenheter, har 
ordföljden i 1 § 2 mom. 3 punkten förtydligats. Sektornämnderna beslu-
tar om anställningen för tjänsterna direkt under direktörerna för service-
helheterna och för tjänsten som förvaltningsdirektör i sektorn.

I 11 kap. har 1 § 2 mom. 1 punkten förtydligats genom att de allmänna 
befogenheter som direktionerna för affärsverken kan delegera har kom-
pletterats med godkännande av projektplaner eller andra planer som 
baserar sig på en behovsutredning inom gränser fastställda av stads-
styrelsen.
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I kapitlets 2 §, som gäller de allmänna befogenheterna för direktörerna 
för affärsverken, har överföring av en arbetstagare till ett annat arbets-
avtalsförhållande lagts till i 5 punkten. Trots att det inte är fråga om ett 
förvaltningsbeslut, har överföringen för tydlighetens skull införts i för-
valtningsstadgan vid sidan av överföringen av tjänsteinnehavare. Mot-
svarande tillägg har gjorts i 12 kap 1 §, kanslichefens befogenheter, 
1 mom. 9 punkten (överföring mellan sektorerna) och 2 mom. 10 punk-
ten (överföring inom centralförvaltningen), 13 kap. 2 §, revisionsdirektö-
rens befogenheter, 1 mom. 6 punkten, 14 kap. 1 §, sektorchefernas be-
fogenheter, 2 mom. 8 punkten, och 16 kap. 12 §, räddningskommendö-
rens befogenheter, 2 mom. 6 punkten.

I 12 kap., befogenheter i centralförvaltningen, har kanslichefens befo-
genheter i 1 § 2 mom. 10 punkten att överföra tjänsteinnehavare och 
arbetstagare utvidgats att gälla hela centralförvaltningen. Ändringen är 
teknisk, eftersom kanslichefen också beslutar om överföringar mellan 
sektorerna. I kapitlets 5 §, finansdirektörens befogenheter, har 8 punk-
ten strukits, eftersom uppgiften att ge anvisningar om fakturering och 
indrivning ingår i befogenheterna i 20 kap. 11 §. Det är meningen att fi-
nansdirektören ska ge anvisningar om fakturering och indrivning. Den 
tidigare 12 punkten, som gäller beslut om maximibelopp för kontanta 
medel, har korrigerats så att den gäller stadskansliet, revisionskontoret, 
sektorerna, affärsverken och räddningsverket.

Innehållet i 13 kap. 1 §, som gäller revisionsnämndens och revisionsdi-
rektörens befogenheter, har omplacerats tekniskt så att innehållet i tidi-
gare 3 mom. har blivit en del av 1 mom. Detta innebär att 1 mom. om-
fattar alla befogenheter som revisionsnämnden inte kan delegera och 
2 mom. de befogenheter som nämnden kan delegera.

I 15 kap. 1 §, som gäller fostrans- och utbildningsnämndens särskilda 
befogenheter, har 1 mom. 3 punkten strukits, dvs. beslut om beviljande 
av startstöd för verksamhet på privata daghem och på privata lägen-
hetsdaghem med två skötare. Detta ingår i 2 mom. 2 punkten, enligt vil-
ken fostrans- och utbildningsnämnden beslutar om eller godkänner 
grunder och gränser enligt vilka en tjänsteinnehavare beslutar om för-
delning av understödsanslag som står till nämndens disposition och 
övervakning av användningen av understöden. Startstödet avviker till 
sin juridiska karaktär inte från organisationsunderstöd. I kapitlets 3 §, 
som gäller särskilda befogenheter för direktionerna för skolorna och 
gymnasierna, har ordalydelsen i 3 punkten preciserats så att direktio-
nen beslutar huruvida en studerande vid gymnasiet som är part i en 
förundersökning och misstänkt för brott har rätt att delta i undervisning-
en.
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I 16 kap. 1 §, som gäller stadsmiljönämndens särskilda befogenheter, 
har den precisering i 1 mom. 2 d punkten som gäller detaljplaner god-
kända av stadsfullmäktige strukits, så att nämnden får befogenheter att 
ändra det största tillåtna antalet våningar i en byggnad också i detalj-
planeändringar godkända av nämnden själv. Att underrätta dem som 
gjort en anmärkning mot ett detaljplaneförslag om kommunens motive-
rade ställningstagande i enlighet med markanvändnings- och byggla-
gen, som tidigare utgjorde 3 punkten, har flyttats till paragrafens 
2 mom., vilket innebär att saken kan delegeras till en tjänsteinnehava-
re. Ändringen medger utveckling av planläggningsprocessen. Till 
nämndens särskilda befogenheter har lagts en ny punkt, 7 punkten, en-
ligt vilket nämnden beslutar om tillsättande av en kommunal parke-
ringsövervakare. Ordalydelsen i 2 mom. 13 punkten har samordnats 
med ordalydelsen i 2 punkten i 5 §, markanvändningsdirektörens befo-
genheter, så att den gäller principiellt betydande byggande.

I kapitlets 2 §, som gäller miljö- och tillståndssektionens befogenheter, 
har 8 punkten, beslut om bygglov, om den sammanlagda våningsytan 
för nybyggnaderna i en ansökan är eller överstiger 3 000 kvadratmeter 
våningsyta, flyttats till paragrafens 2 mom. med sektionens befogenhe-
ter som kan delegeras, varvid en tjänsteinnehavare kan anvisas uppgif-
ten exempelvis under semestertiden. Innehållet i 2 mom. 3 punkten har 
preciserats till krav som gäller behandlingen av hushållsavloppsvatten. 
I 3 §, som gäller befogenheterna för sektionen för byggnader och all-
männa områden, har 2 mom. 3 punkten förtydligats att gälla behovsut-
redningar godkända av alla nämnder.

I 5 §, som gäller markanvändningsdirektörens befogenheter, har 1, 3 
och 4 punkten i 5 § flyttats till en ny paragraf, 6 §, som gäller trafik- och 
gatuplaneringschefens befogenheter. I den gällande förvaltningsstad-
gan hade markanvändningsdirektören dessa befogenheter, eftersom 
den lägre organisationen inte var fastslagen när förvaltningsstadgan då 
godkändes. Den föreslagna befogenhetsfördelningen motsvarar nuva-
rande praxis. Till markanvändningsdirektörens befogenheter har lagts 
en ny punkt, 3 c, enligt vilken direktören beslutar om avvikelser i enlig-
het med markanvändnings- och bygglagen, då en ansökan omfattar fle-
ra avvikelser i fråga om vilka en del hör till markanvändningsdirektö-
rens beslutanderätt och en del till andra tjänsteinnehavares beslutan-
derätt. Ändringen är kundorienterad och förtydligar förfarandet vid avvi-
kelser. Tidigare 21 punkten i befogenheterna, fullmakt för ansökan om 
tillstånd till undantag i enlighet med markanvändnings- och bygglagen, 
har strukits då den är motstridig och onödig. Befogenheterna i fråga om 
detta ingår i punkten om sektorchefernas ansökan om myndighetstill-
stånd.
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Tjänstebeteckningarna i tidigare 8 § och 9 § har preciserats så att de 
följer de beteckningar som stadsstyrelsen slog fast då tjänsterna inrät-
tades. Byggnadstillsynen leds av byggnadstillsynschefen och miljöför-
valtningen av miljödirektören.

I tidigare 10 §, räddningsnämndens befogenheter, har en punkt lagts till 
i 2 mom., 10 punkten, enligt vilken räddningsnämnden godkänner en 
beskrivning av räddningsverkets interna kontroll och riskhantering. Mot-
svarande uppgift ingår i sektornämndernas allmänna befogenheter. 
Skyddsplanerna i 4 punkten har preciserats till befolkningsskyddspla-
ner.

I 18 kap., som gäller särskilda befogenheter för sektorchefen i social- 
och hälsovårdssektorn, har ett nytt moment lagts till i 3 §, 1 mom., enligt 
vilken sektorchefen förordnar en tjänsteinnehavare att fatta beslut om 
att ordna och ge socialvård och ta ut avgifter för tjänster, i de fall då 
ärendet inte ska avgöras av sektionen, i enlighet med de grunder och 
allmänna anvisningar som fastställts av nämnden. Motsvarande befo-
genheter ingår för verkschefen i den gällande instruktionen för social- 
och hälsovårdsväsendet.

I motiveringarna till stadsfullmäktige beslut 22.6.2016 (§ 196) om för-
valtningsstadgan framhölls det att hur befogenheterna i social- och häl-
sovårdssektorn inriktas förenhetligas med fostrans- och utbildningssek-
torn, och uppgiften i 4 § 18 punkten i den gällande instruktionen att 
fastställa antalet bäddplatser och antalet övriga vårdplatser och besluta 
om tillfälliga förändringar i fråga om dessa och uppgiften i 4 § 19 punk-
ten att besluta om öppettider för verksamhetsenheterna överförs till 
tjänsteinnehavare. I 18 kap. i förvaltningsstadgan, har det lagts till en 
paragraf, 4 §, med särskilda befogenheter för direktören för en service-
helhet, enligt vilken direktören fastställer antalet bäddplatser och anta-
let övriga vårdplatser och beslutar om tillfälliga förändringar i fråga om 
dessa och beslutar om öppettider för verksamhetsenheterna. Direktö-
ren för servicehelheten kan också förordna någon annan tjänsteinneha-
vare detta.

I 24 kap. om förvaltningsförfarande har i 1 §, som gäller undertecknan-
de av handlingar, 3 mom. ändrats så att den tjänsteinnehavare som har 
fattat beslutet om bundenheten till ett avtal kan delegera undertecknan-
det till den som tjänsteinnehavaren förordnat. Innehållet i 4 mom. har 
gjorts mer allmänt, så att det också täcker andra handlingar än de som 
avses i de föregående momenten, och de ska undertecknas av de le-
dande tjänsteinnehavare som avses i förvaltningsstadgan eller av den 
som dessa förordnat. Sedvanliga handlingar ska undertecknas av den 
som upprättat dem.
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Utöver de specificerade ändringarna har det i förvaltningsstadgans pa-
ragrafer korrigerats skrivfel och gjorts smärre preciseringar, komplette-
ringar och strykningar, likaså justeringar av språkdräkten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marko Karvinen, strategichef, telefon: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Förvaltningsstadga 3.5.2017
2 20170426 Helsingin kaupungin hallintosääntö muutokset näkyvissä

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 19.04.2017 § 185

HEL 2016-005361 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna förvaltningsstadga för Helsingfors stad, kompletterad med be-
stämmelser om Högholmens djurgård, i enlighet med bilaga 1, räknat 
från 1.6.2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att, om den pågående utredning-
en leder till ett beslut om att en stiftelse bildas för Högholmens djur-
gård, gäller de bestämmelser som nu godkänns tills stiftelsen har blivit 
huvudman för djurgården vid ett datum som preciseras i överlåtelseav-
talet mellan staden och stiftelsen. Bestämmelserna gäller dock längst 
till 31.12.2018.

16.11.2016 Enligt förslaget

22.06.2016 Enligt förslaget

Föredragande
Stadsstyrelsen



Helsingfors stad Protokoll 10/2017 8 (13)
Stadsfullmäktige

Kj/4
03.05.2017

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 10 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 18.04.2017 § 408

HEL 2016-005361 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin hallinto-
säännön liitteen 1 mukaisesti voimaan 1.6.2017 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että kaupunginvaltuusto on hallin-
tosääntöä koskevissaan päätöksissään 22.6.2016 (§ 196) ja 
16.11.2016 (§ 291) päättänyt siirtymäsäännöksistä, jotka edelleen ovat 
voimassa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että kansliapäällikkö ja toimialajoh-
taja tai heidän määräämänsä voivat allekirjoittaa sopimuksia, joiden al-
lekirjoittamisesta on päätetty ennen 1.6.2017 ja allekirjoitustoimivalta 
on annettu päätöshetken mukaisen organisaation viranhaltijalle, jota ei 
enää ole. 

Vielä kaupunginvaltuusto päättää, että jos ennen 1.6.2017 tehtyihin 
päätöksiin kohdistuvien oikaisuvaatimusten tai hankintaoikaisuvaati-
musten käsittely on kesken uuden hallintosäännön tullessa voimaan 
1.6.2017, eri toimielimille osoitetut oikaisuvaatimukset ja hankintaoikai-
suvaatimukset käsittelee se uuden hallintosäännön mukainen toimielin, 
jolle asia kuuluisi, jos oikaisuvaatimuksen tai hankintaoikaisuvaatimuk-
sen kohteena oleva päätös olisi tehty 1.6.2017 voimaan tulleen hallinto-
säännön toimivaltamääräysten mukaisesti. 

Käsittely

18.04.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotuksen loppuun li-
sätään seuraava:

Jos ennen 1.6.2017 tehtyihin päätöksiin kohdistuvien oikaisuvaatimus-
ten tai hankintaoikaisuvaatimusten käsittely on kesken uuden hallinto-
säännön tullessa voimaan 1.6.2017, eri toimielimille osoitetut oikaisu-
vaatimukset ja hankintaoikaisuvaatimukset käsittelee se uuden hallinto-
säännön mukainen toimielin, jolle asia kuuluisi, jos oikaisuvaatimuksen 
tai hankintaoikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös olisi tehty 
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1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön toimivaltamääräysten mukai-
sesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

03.04.2017 Ehdotuksen mukaan

21.11.2016 Ehdotuksen mukaan

31.10.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

24.10.2016 Pöydälle

27.06.2016 Ehdotuksen mukaan

13.06.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

06.06.2016 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 17.10.2016 § 72

HEL 2016-005361 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto esitti, että kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

 Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin hallinto-
säännön liitteen 1 mukaisesti.

Lisäksi kaupunginvaltuusto toteaa, että kaupunginvaltuuston 22.6.2016 
tekemän päätöksen Johtamisjärjestelmän uudistaminen ja hallintosään-
nön johtamisjärjestelmää koskevien osien hyväksyminen mukaisesti:

 hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin 
voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa 

 kaupunginhallituksen johtamisen jaosto voi tehdä hallintosäännön 
toimeenpanoon liittyviä muiden toimielinten kuin kaupunginvaltuus-
ton ja kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvia päätöksiä ennen 
hallintosäännön voimaantuloa 
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 kansliapäällikkö ja toimialajohtajat voivat tehdä hallintosäännön toi-
meenpanoon liittyviä toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä ennen hal-
lintosäännön voimaantuloa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että myös muut hallintosäännössä 
mainitut johtavat viranhaltijat voivat tehdä hallintosäännön toimeenpa-
noon liittyviä toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön 
voimaantuloa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että kansliapäällikkö voi tehdä toi-
mialajohtajien toimivaltaan kuuluvia hallintosäännön toimeenpanoon li-
ittyviä päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa ja toimialajohtaji-
en virkasuhteen alkamista.

Samalla johtamisen jaosto päätti kehottaa kaupunginjohtajaa valmiste-
lemaan esityksen kaupunginhallitukselle siten, että valmistelussa huo-
mioidaan seuraavat muutokset ja täsmennykset:

1. Lisätään kulttuuri, liikunta ja nuorisojaostojen toimivaltaan
- asettaa osaltaan palvelukokonaisuudelle tavoitteita sekä seu-
raa niiden toteutumista
- antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimin-
tasuunnitelmasta 

Lisäksi lautakunta voi delegoida muuta toimivaltaa hallintosään-
nön puitteissa

2. Kielellisten palveluiden ja kehittämistyön turvaamiseksi, organi-
soidaan kasvatus- ja sivistys toiminta-alan hallinto- ja tukitehtä-
vistä ainakin ruotsinkieliset asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtä-
vät sekä yleishallinto osaksi ruotsinkielistä palvelukokonaisuutta 

3. Selvitetään erikseen jatkovalmistelussa tarve erilliselle kaupunki-
kuvaneuvottelukunnalle ja kaupunkikuvakysymysten valmistelu 
ja päätöksentekoprosessi

4. Selvitetään erikseen jatkovalmistelussa tarve erilliselle esteettö-
myysasioiden neuvottelukunnalle

5. Selvitetään erikseen jatkovalmistelussa tarve erilliselle historia-
toimikunnalle ja keskustelupöytäkirjojen pitämiselle.

Käsittely



Helsingfors stad Protokoll 10/2017 11 (13)
Stadsfullmäktige

Kj/4
03.05.2017

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 10 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

17.10.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Lasse Männistö: 

1. Lisätään kulttuuri, liikunta ja nuorisojaostojen toimivaltaan
- asettaa osaltaan palvelukokonaisuudelle tavoitteita sekä seu-
raa niiden toteutumista
- antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimin-
tasuunnitelmasta 

Lisäksi lautakunta voi delegoida muuta toimivaltaa hallintosään-
nön puitteissa

2. Kielellisten palveluiden ja kehittämistyön turvaamiseksi, organi-
soidaan kasvatus- ja sivistys toimialan hallinto- ja tukitehtävistä 
ainakin ruotsinkieliset asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtävät se-
kä yleishallinto osaksi ruotsinkielistä palvelukokonaisuutta 

3. Selvitetään erikseen jatkovalmistelussa tarve erilliselle kaupunki-
kuvaneuvottelukunnalle ja kaupunkikuvakysymysten valmistelu 
ja päätöksentekoprosessi

4. Selvitetään erikseen jatkovalmistelussa tarve erilliselle esteettö-
myysasioiden neuvottelukunnalle

5. Selvitetään erikseen jatkovalmistelussa tarve erilliselle historia-
toimikunnalle ja keskustelupöytäkirjojen pitämiselle. 

Kannattaja: Otso Kivekäs

Vastaehdotus:
Osku Pajamäki: 

1. Lisätään kulttuuri, liikunta ja nuorisojaostojen toimivaltaan
- asettaa osaltaan palvelukokonaisuudelle tavoitteita sekä seu-
raa niiden toteutumista
- antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimin-
tasuunnitelmasta 
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Lisäksi lautakunta voi delegoida muuta toimivaltaa hallintosään-
nön puitteissa

2. Kielellisten palveluiden ja kehittämistyön turvaamiseksi, organi-
soidaan kasvatus- ja sivistys toimialan hallinto- ja tukitehtävistä 
ainakin ruotsinkieliset asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtävät se-
kä yleishallinto osaksi ruotsinkielistä palvelukokonaisuutta. 

3. Hallintosääntöön lisätään toimialalautakuntien tehtäviin maininta, 
että ne voivat perustaa tarpeellisiksi katsomiaan neuvottelukun-
tia, joihin kutsutaan julkishallinnon viranhaltijoita ja ulkopuolisia 
asiantuntijoita. 

4. Seuraavien neuvottelukuntien tulee jatkaa toimintaansa:

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan (KNK) tulee jatkaa toimintaansa 
uudelleen järjestäytyneenä niin, että myös sen nimi (esimerkiksi 
kaupunkiympäristön neuvottelukunta) heijastaa paremmin sen 
monipuolisia tehtäviä. 

Tekninen neuvottelukunta  (TNK)
Mikäli energiansäästöneuvottelukunta lakkautetaan, TNK vastaa 
joka tapauksessa rakennetun ympäristön energiakysymyksistä.

Historiatoimikunta jatkaa toimintaansa, sekä selvitetään tarve 
keskustelupöytäkirjojen pitämiselle

Kannattaja: Pilvi Torsti

1 äänestys

JAA-ehdotus: Lasse Männistön vastaehdotuksen mukaisesti muutettu-
na
EI-ehdotus: Osku Pajamäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 6
Paavo Arhinmäki, Otso Kivekäs, Pekka Majuri, Lasse Männistö, Erkki 
Perälä, Laura Rissanen

Ei-äänet: 3
Harri Lindell, Osku Pajamäki, Pilvi Torsti
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Johtamisen jaosto hyväksyi Lasse Männistön vastaehdotuksen äänin 6 
- 3.

Johtamisen jaosto hyväksyi yksimielisesti Lasse Männistön vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

10.10.2016 Pöydälle

30.05.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

16.05.2016 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Sami Sarvilinna, kaupunginlakimies, puhelin: 310 64874

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

marju.pohjaniemi(a)hel.fi


