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§ 206
Hallintosäännön tekninen tarkistus

HEL 2016-005361 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti voi-
maan 1.6.2017 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti todeta, että kaupunginvaltuusto on 
hallintosääntöä koskevissaan päätöksissään 22.6.2016 (§ 196) ja 
16.11.2016 (§ 291) päättänyt siirtymäsäännöksistä, jotka edelleen ovat 
voimassa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että kansliapäällikkö ja toimialajohta-
ja tai heidän määräämänsä voivat allekirjoittaa sopimuksia, joiden alle-
kirjoittamisesta on päätetty ennen 1.6.2017 ja allekirjoitustoimivalta on 
annettu päätöshetken mukaisen organisaation viranhaltijalle, jota ei 
enää ole. 

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 
1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön toimivaltamääräysten mukai-
sesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 20170426 Helsingin kaupungin hallintosääntö muutokset hyväksytty
2 20170426 Helsingin kaupungin hallintosääntö muutokset näkyvissä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto on 16.11.2016 hyväksynyt Helsingin kaupungin 
hallintosäännön voimaan 1.6.2017 lukien, ja muuttanut sitä 1.3.2017 
(§ 139) rakentamispalveluliikelaitokseen perustamista koskevan pää-
töksen yhteydessä. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.4.2017 
Korkeasaaren eläintarhaa koskevat väliaikaiset määräykset.

Kaupunginhallitus kehotti 21.11.2016 (§ 1049) kaupunginjohtajaa tarvit-
taessa valmistelemaan hallintosääntöön mahdollisesti tarvittavat kor-
jaukset tai tarkistukset siten, että ne voidaan käsitellä kaupunginval-
tuustossa keväällä 2017.

Johtamisjärjestelmän ja organisaation uudistamista on valtuuston 
16.11.2016 päätöksen jälkeen jatkettu.

Kaupunginjohtaja asetti 11.1.2017 (4 §) johtamisjärjestelmän uudista-
misen kevään 2017 valmisteluvaiheen työryhmät. Kunkin toimialan toi-
mintaan valmistautumista varten asetettiin toimialaryhmä, jonka tehtä-
vänä on mm. valmistella tarvittavia toimialalautakunnan ja toimialajoh-
tajan päätöksiä sekä laatia ehdotus toimialan toimintasäännön täyden-
nyksestä. Toimialaryhmien lisäksi kaupunginjohtaja asetti johtaminen ja 
koordinaatio -ryhmän huolehtimaan muutosprosessin ohjauksesta ja 
valmistelun koordinoinnista. Ryhmän tehtävänä on myös arvioida ja 
valmistella hallintosääntöön mahdollisesti tarvittavia korjauksia tai tar-
kistuksia siten, että ne voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa kevääl-
lä 2017. Muut asetetut työryhmät ovat osallisuusryhmä, joka jatkaa 
osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelua, ICT muutostyöryhmä, jo-
ka koordinoi ICT-ratkaisujen muutoksia sekä hallinto- ja tukipalvelut -
ryhmä, jonka tehtävänä on mm. valmistella toimialojen toimintasääntö-
jen yhteiset mallit sekä koordinoida päätösten ja ohjeiden päivittämistä.

Toimialajohtajat ovat päättäneet tammikuussa 2017 toimialojen toimin-
tasäännöissä toimialansa tarkemmasta organisaatiorakenteesta. Toi-
mialaryhmien alaryhmissä on valmisteltu kevään 2017 aikana toiminta-
sääntöjen täydennyksiä mm. toimivallan delegointien osalta. Lisäksi 
johtamisen jaoston päätettäväksi on valmisteltu toimialalautakunnille 
kuuluvia päätöksiä, joita tarvitaan ennen tulevien toimialalautakuntien 
kokoontumista.   

Valmistelun tarkentuessa ja edetessä on työryhmätyöskentelyssä ha-
vaittu joukko hallintosäännön teknisiä tarkistustarpeita. Nämä ovat 
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luonteeltaan kirjoitusasun yhdentämisiä, oikolukujen ja virheiden kor-
jauksia sekä toimivaltakysymyksiin liittyviä tarkennuksia.

Esitettävät muutokset eivät muuta johtamisjärjestelmän toimivaltasuh-
teita.

Esitettävät muutokset

Hallintosäännön toisessa, toimielimiä käsittelevässä luvussa, on yhden-
mukaistettu jaostojen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien valinnan 
sanamuotoja. Lisäksi on korjattu taloushallintopalveluliikelaitoksen nimi.

Keskushallintoa, tarkastusvirastoa ja toimialoja käsittelevään neljän-
teen lukuun on tehty teknisiä ja yhdenmukaistavia korjauksia ja täyden-
netty liikelaitoksia koskeviin pykäliin niiden toiminnassaan käyttämät ni-
met: Palvelukeskus Helsinki, Talpa, Työterveys Helsinki ja HKL. Henki-
löstöosaston tehtävistä, toisen pykälän toisen momentin kolmas kohta, 
on poistettu henkilöstön eläkeneuvonta ja henkilöstöasioiden neuvon-
taa kaupungin esimiehille, koska työntekijöiden ja esimiesten erilaiset 
neuvontapalvelut keskitetään taloushallintopalveluliikelaitokseen osana 
tukipalvelujen työnjaon tarkistuksia. Henkilöstöosastolta Talpaan siirty-
vät palvelut ovat esimiesten päivittäinen HR-neuvonta, eläkeneuvonta 
ja työnhakijoiden eRekry –neuvonta. 

Lukuun viisi, Johtavat viranhaltijat, on täydennetty virkojen perustami-
sen yhteydessä päätetyt virkanimikkeet. Ympäristövalvonta- ja ympä-
ristölupa-asiat on täsmennetty ympäristönsuojelun ja ympäristötervey-
denhuollon asioiksi. 

Toimialalautakunnan yleistä toimivaltaa käsittelevän 10 luvun ensim-
mäisen pykälän toisen momentin kolmannen kohdan sanajärjestystä on 
selkeytetty. Toimialalautakunta päättää palvelukokonaisuuden johtajan 
suoran alaisen sekä toimialan hallintojohtajan virkaan ottamisesta.

11 luvun ensimmäisen pykälän toisen momentin ensimmäistä kohtaa 
on selkeytetty lisäämällä liikelaitoksen johtokunnan yleiseen, delegoita-
vissa olevaan päätösvaltaan tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai 
muun suunnitelman hyväksyminen kaupunginhallituksen vahvistamissa 
rajoissa. 

Luvun toisen pykälän, liikelaitoksen johtajan päätösvallan viidenteen 
kohtaan on lisätty työntekijän siirtäminen toiseen työsuhteeseen. Vaik-
ka siirto ei ole hallintopäätös, se on otettu selkeyden vuoksi viranhalti-
jan siirtämisen rinnalle hallintosääntöön. Vastaava lisäys on tehty 12 lu-
vun ensimmäisen pykälän, kansliapäällikön toimivalta, ensimmäisen 
momentin yhdeksänteen kohtaan (siirto toimialojen välillä), toisen mo-
mentin kymmenenteen kohtaan (siirto keskushallinnossa), 13 luvun toi-
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sen pykälän, tarkastusjohtajan toimivalta, ensimmäisen momentin kuu-
denteen kohtaan, 14 luvun ensimmäisen pykälän, toimialajohtajan toi-
mivalta, toisen momentin kahdeksanteen kohtaan sekä 16 luvun 12 py-
kälän, pelastuskomentajan toimivalta, toisen momentin kuudenteen 
kohtaan.   

Luvussa 12, toimivalta keskushallinnossa, ensimmäisen pykälän toisen 
momentin 10 kohdan kansliapäällikön toimivalta viranhaltijan ja työnte-
kijän siirtämisessä on laajennettu kattamaan koko keskushallinto. Muu-
tos on tekninen, koska kansliapäällikkö päättää myös toimialojen väli-
sistä siirroista. Luvun viidennen pykälän, rahoitusjohtajan toimivalta, 
kahdeksas kohta on poistettu, koska laskutus- ja perintäohjeiden anta-
minen sisältyy 20 luvun 11 §:n toimivaltaan. Tarkoitus on, että rahoitus-
johtaja antaa laskutus- ja perintäohjeet. Aiemman 12 kohdan käteisva-
rojen enimmäismäärästä päättäminen on korjattu koskevaksi kaupun-
ginkansliaa, tarkastusvirastoa, toimialoja, liikelaitoksia ja pelastuslaitos-
ta.

Tarkastuslautakunnan ja -johtajan toimivaltaa käsittelevän 13 luvun en-
simmäisen pykälän sisältöä on järjestelty teknisesti uudelleen siten, et-
tä aiemman kolmannen momentin sisältö on siirretty osaksi ensimmäis-
tä momenttia, jolloin ensimmäinen momentti sisältää tarkastuslautakun-
nan kaiken ei delegoitavan toimivallan ja toinen momentti sisältää tar-
kastuslautakunnan delegoitavan toimivallan. 

Luvun 15 ensimmäisen, kasvatus- ja koulutuslautakunnan erityistä toi-
mivaltaa käsittelevän pykälän ensimmäisestä momentista on poistettu 
kohta kolme, päättäminen käynnistämistuen myöntämisestä yksityiseen 
päiväkotitoimintaan ja kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkotitoimintaan. 
Tämä sisältyy toisen momentin toiseen kohtaan, jonka mukaan kasva-
tus- ja koulutuslautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden 
mukaan viranhaltija päättää lautakunnan käytettävissä olevien avustus-
määrärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvonnasta. Käynnis-
tämistuki ei poikkea oikeudelliselta luonteeltaan järjestöavustuksista. 
Luvun kolmannen, koulujen ja lukioiden johtokuntien erityistä toimival-
taa koskevan pykälän kolmannen kohdan sanamuotoa on täsmennetty 
niin, että johtokunta päättää lukion opiskelijan oikeudesta osallistua 
opetukseen, jos tämä on esitutkinnassa epäiltynä rikoksesta.

Kuudennentoista luvun ensimmäisen pykälän, jossa käsitellään kau-
punkiympäristölautakunnan erityistä toimivaltaa, ensimmäisen momen-
tin 2 d kohdasta on poistettu kaupunginvaltuuston hyväksymistä koske-
va tarkennus, jolloin lautakunnalla on toimivalta muuttaa kaavan mu-
kaista rakennuksen suurinta sallittua kerroslukua myös lautakunnan it-
sensä hyväksymien kaavamuutosten osalta. Aiemman kolmannen koh-
dan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kunnan perustellun kanna-
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noton ilmoittaminen kaavaehdotuksesta muistutuksen tehneille on siir-
retty pykälän toiseen momenttiin, jolloin se on delegoitavissa viranhalti-
jalle. Muutos mahdollistaa kaavaprosessin kehittämisen. Lautakunnan 
erityiseen toimivaltaan on lisätty uusi, seitsemäs kohta, jonka mukaan 
se päättää kunnallisen pysäköinninvalvojan asettamisesta. Toisen mo-
mentin 13 kohdan sanamuotoa on yhdenmukaistettu viidennen pykä-
län, maankäyttöjohtajan toimivallan viidennen kohdan sanamuodon 
kanssa koskemaan periaatteellisesti merkittävää rakentamista.

Luvun toisen, ympäristö- ja lupajaoston toimivaltaa käsittelevän pykä-
län ensimmäisen momentin kahdeksas kohta, rakennusluvista päättä-
minen, mikäli hakemuksen sisältämien uudisrakennusten yhteenlasket-
tu kerrosala on tai ylittää 3 000 kerrosneliömetriä, on siirretty pykälän 
toiseen momenttiin, jaoston delegoitavaan toimivaltaan, jolloin se voi-
daan osoittaa viranhaltijan tehtäväksi esimerkiksi lomakaudella. Luvun 
toisen momentin kolmas kohta on täsmennetty koskemaan talousjäte-
vesien käsittelyä koskevia vaatimuksia. Rakennusten ja yleisten aluei-
den jaoston toimivaltaa käsittelevän kolmannen pykälän toisen momen-
tin kolmas kohta on selkiytetty koskemaan kaikkien lautakuntien hyväk-
symiä tarveselvityksiä.

Maankäyttöjohtajan toimivaltaa käsittelevän viidennen pykälän ensim-
mäinen, kolmas ja neljäs kohta on siirretty uuteen, liikenne- ja katu-
suunnittelupäällikön toimivaltaa käsittelevään kuudenteen pykälään. 
Voimassa olevassa hallintosäännössä toimivalta on kirjattu maankäyt-
töjohtajalle, koska alempi organisaatio ei ollut hallintosääntöä tuolloin 
hyväksyttäessä tiedossa. Esitettävä toimivaltajako vastaa nykyistä käy-
täntöä. Maankäyttöjohtajan toimivaltaan on lisätty uusi 3 c kohta, jonka 
mukaan tämä päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta poik-
keamisesta, kun hakemus käsittää useita poikkeamisia, joista osa kuu-
luu maankäyttöjohtajalle ja osa muulle viranhaltijalle. Muutos on asia-
kaslähtöinen ja se selkeyttää poikkeamismenettelyä. Toimivallasta on 
poistettu ristiriitaisena ja tarpeettomana aiempi 21 kohta, valtuutuksen 
antaminen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen poikkeamisluvan ha-
kemiseen. Tätä koskeva toimivalta sisältyy toimialajohtajan viranomais-
lupien hakemista koskevaan kohtaan.

Aiempien kahdeksannen ja yhdeksännen pykälän nimikkeet on täs-
mennetty kaupunginhallituksen virkojen perustamisen yhteydessä päät-
tämien virkanimikkeiden mukaisiksi. Rakennusvalvontaa johtaa raken-
nusvalvontapäällikkö ja ympäristötointa johtaa ympäristöjohtaja.

Aiempaan 10 pykälään, pelastuslautakunnan toimivaltaan, on lisätty 
toisen momentin 10 kohta, jonka mukaan pelastuslautakunta hyväksyy 
pelastuslaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen. 
Vastaava tehtävä sisältyy toimialalautakuntien yleiseen toimivaltaan. 
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Neljännen kohdan suojelusuunnitelmat on täsmennetty väestönsuoje-
lua koskeviksi suunnitelmiksi.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan erityistä toimivaltaa käsit-
televän 18 luvun kolmanteen pykälään on lisätty uusi ensimmäinen mo-
mentti, jonka mukaan toimialajohtaja määrää viranhaltijan päättämään, 
siltä osin kuin asia ei kuulu jaoston päätettäväksi, sosiaalihuollon järjes-
tämisestä ja antamisesta sekä palvelusta perittävän maksun määrää-
misestä lautakunnan vahvistamien perusteiden ja yleisten ohjeiden mu-
kaisesti. Vastaava toimivalta sisältyy sosiaali- ja terveystoimen nykyi-
sessä johtosäännössä viraston päällikölle.

Kaupunginvaltuuston hallintosääntöä koskevan päätöksen 22.6.2016 
(§ 196) perusteluissa on todettu, että sosiaali- ja terveystoimialan toimi-
vallan kohdentumista yhdenmukaistetaan kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan kanssa ja lautakunnan nykyisen johtosäännön 4 § 18 kohdan 
sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen määrän vahvistaminen ja nii-
den tilapäisistä muutoksista päättäminen sekä 4 § 19 kohdan toimin-
tayksiköiden aukioloajoista päättäminen siirretään viranhaltijatehtäviksi. 
Hallintosäännön 18 lukuun on lisätty neljäs, palvelukokonaisuuden joh-
tajan erityistä toimivaltaa käsittelevä pykälä, jonka mukaan tämä vah-
vistaa sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen määrät ja päättää niiden 
tilapäisistä muutoksista sekä päättää toimintayksiköiden aukioloajoista. 
Palvelukokonaisuuden johtaja voi myös määrätä tehtävän muulle viran-
haltijalle. 

Hallintomenettelyn 24 luvun ensimmäisen, asiakirjojen allekirjoittamista 
käsittelevän pykälän kolmatta momenttia on muutettu siten, että sopi-
mukseen sitoutumisesta päättänyt viranhaltija voi delegoida sen allekir-
joittamisen määräämälleen henkilölle. Neljännen momentin sisältö on 
yleistetty kattamaan muut kuin aiemmissa momenteissa mainitut asia-
kirjat ja niiden allekirjoittaminen on osoitettu hallintosäännössä maini-
tuille johtaville viranhaltijoille tai heidän määräämilleen henkilölle. Ta-
vanomaisten asiakirjojen allekirjoittaminen on osoitettu niiden laatijalle. 

Yksilöityjen muutosten lisäksi hallintosäännön pykälistä on korjattu kir-
joitusvirheitä ja niihin on tehty vähäisiä täsmennyksiä, täydennyksiä ja 
poistoja sekä kieliasun tarkistuksia.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet
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1 20170426 Helsingin kaupungin hallintosääntö muutokset hyväksytty
2 20170426 Helsingin kaupungin hallintosääntö muutokset näkyvissä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 19.04.2017 § 185

HEL 2016-005361 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä Korkeasaaren eläintarhaa koskevilla määräyksillä täydenne-
tyn Helsingin kaupungin hallintosäännön 1.6.2017 lukien liitteen 1 mu-
kaisesti.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että jos vireillä oleva selvitys johtaa 
päätökseen Korkeasaaren eläintarhan säätiöittämisestä, nyt päätettä-
vät määräykset ovat voimassa siihen asti, kunnes Korkeasaaren eläin-
tarhan ylläpitämistä varten perustettava säätiö on ottanut vastuun eläin-
tarhan ylläpitämisestä kaupungin ja säätiön välisessä luovutussopimuk-
sessa täsmennettynä päivämääränä. Säännökset ovat voimassa kui-
tenkin kauintaan 31.12.2018 asti.

16.11.2016 Ehdotuksen mukaan

22.06.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 18.04.2017 § 408

HEL 2016-005361 T 00 01 00

Päätös
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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 lisä-
tään 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 
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
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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 

 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 
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liittyviä päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa ja toimialajohta-
jien 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

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 
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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. 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 

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. 
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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

Johtamisen jaosto hyväksyi Lasse Männistön vastaehdotuksen äänin 6 
- 3.

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

10.10.2016 Pöydälle
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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


