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§ 346
Ändring i instruktionen för affärsverket Helsingfors stads service-
central

HEL 2015-012776 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag änd-
ra 5 § 2 mom. 2 punkten i instruktionen för affärsverket Helsingfors 
stads servicecentral så att punkten får den nedanstående lydelsen.

Direktionen har till uppgift

– – –

2 att anställa chefer för enheterna på avdelningsnivå 
och chefer för funktioner på byrånivå som är direkt 
underställda verkställande direktören 

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Timo Linden, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen johtosääntö muutettu
2 Sääntötoimikunnan lausunto Helsingin kaupungin palvelukeskus -liike-

laitoksen johtosääntömuutoksesta

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar
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Stadsstyrelsen beslutade 9.2.2015 (156 §) godkänna utgångspunkt för 
utveckling av en ny avdelnings- och byråstruktur för dåvarande affärs-
verket Palmia och uppmana verkställande direktören att i enlighet med 
beslutet genomföra den nya byråstrukturen för affärsverket och de per-
sonal- och uppgiftsstrukturer som är anknutna till den nya avdelnings- 
och byråstrukturen.

Föredraganden påpekar i motiveringarna till stadsstyrelsens beslut 
ovan att det i 5 § i instruktionen för dåvarande affärsverket Palmia är 
angivet att direktionen har till uppgift att besluta om indelning av affärs-
verket i enheter på avdelningsnivå och att anställa chefer för enheterna 
på avdelningsnivå.

Föredraganden påpekar i motiveringarna dessutom att avsikten är att 
cheferna för enheterna på byrånivå också ska anställas av direktionen. 
Enheterna på byrånivå är i den nya organisationen direkt underställda 
verkställande direktören. Instruktionen för nuvarande affärsverket 
Helsingfors stads servicecentral bör ändras så att 5 § 2 mom. 2 punk-
ten, där endast cheferna för enheterna på avdelningsnivå nu nämns, 
får ett tillägg om cheferna för enheterna på byrånivå.

Stadgekommittén behandlade instruktionsändringen 24.11.2015, och 
förslaget är i överensstämmelse med det utlåtande som den då gav. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Timo Linden, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen johtosääntö muutettu
2 Sääntötoimikunnan lausunto Helsingin kaupungin palvelukeskus -liike-

laitoksen johtosääntömuutoksesta

Bilagematerial

1 Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen johtosääntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Palvelukeskus
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 30.11.2015 § 1149

HEL 2015-012776 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa Helsingin kaupungin palvelukes-
kus -liikelaitoksen johtosäännön 5 §:n 2 momentin 2 kohdan kuulu-
maan seuraavasti:

2 ottaa osastotasoisten yksiköiden päälliköt sekä suo-
raan toimitusjohtajan alaisuudessa olevien toimistota-
soisten toimintojen päälliköt

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi


