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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.06.2018 § 389

HEL 2018-004314 T 00 01 00

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen 1 mukaisesti  tulemaan voimaan 1.7.2018 lukuun ottamatta muu-
toksia, jotka koskevat kulttuuripalvelukokonaisuutta ja kirjastopalvelu-
kokonaisuuden muodostamista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialle. Kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialaa koskevat muutokset tulevat voimaan 
1.1.2019 lukien.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että hallintosäännön muutosten 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä en-
nen muutosten voimaantuloa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi
Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 24.04.2018 § 87

HEL 2018-004314 T 00 01 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle ja edel-
leen kaupunginvaltuustolle, että kaupungin hallintosääntöä muutetaan 
seuraavasti:

Hallintosääntö 1.1.2019 lukien

II osa, 2 luku, 15 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on kulttuuri- ja kirjastojaosto, joka 
asettaa osaltaan kulttuuripalvelukokonaisuudelle ja kirjastopalvelukoko-
naisuudelle tavoitteita sekä seuraa niiden toteutumista, antaa lausun-
non toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta se-
kä huolehtii taide- ja kulttuuritoimintaan sekä kulttuuripolitiikan toteutta-
miseen tarkoitettujen avustusten jakamiseen liittyvistä tehtävistä sekä 
taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien hyväksymisestä.

I osa, 4 luku, 7 §, 2 momentti

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelukokonaisuudet

1 kohta                                                                                                                                         
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala jakautuu neljään palvelukokonaisuu-
teen.

Kulttuuripalvelukokonaisuus vastaa kaupungin kulttuuripolitiikasta sekä 
kulttuuri-, orkesteri-, museo- ja taidemuseotoiminnoista. Kulttuuripalve-
lukokonaisuus vastaa sille kuuluvista alueellisista erityistehtävistä, jois-
ta on erikseen säädetty.

II osa, 4 luku, 7 §:n 2 momentin 1 kohta

Kirjastopalvelukokonaisuus vastaa kirjastotoiminnasta sekä valtakun-
nallisesta kehittämistehtävästä, josta on lailla erikseen säädetty.

II osa, 5 luku, 8 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan johtavat viranhaltijat

4 momentti                                                                                                   
Kirjastopalvelukokonaisuutta johtaa kirjastopalvelujen johtaja. 

III osa, 17 luku, 2 §

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston erityi-
nen toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kulttuuri- ja kirjas-
tojaosto

1. asettaa osaltaan kulttuuripalvelukokonaisuudelle ja kirjastopalveluko-
konaisuudelle tavoitteita sekä seuraa niiden toteutumista

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
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Lisätiedot
Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 89130

marko.luukkanen(a)hel.fi


