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§ 92
Toimivallan siirtäminen viranhaltijoille alaikäisten sovittelua koske-
vissa asioissa

HEL 2018-004403 T 00 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti siirtää hallintosäännön 10 lu-
vun 1 § 3 momentin 1 kohdan mukaista toimivaltaansa päätti hinnoista, 
maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuksesta toimialalle 
kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelukokonaisuuksien johtajille alai-
käisten sovittelua koskevissa asioissa seuraavasti:

Palvelukokonaisuuden johtaja

 päättää palvelukokonaisuuden vastuualueeseen kohdistettavista 
korvauksista 5 000 euroon saakka

 valtuuttaa nimeämänsä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla työsken-
televän henkilön edustamaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa 
nuorten sovitteluissa sekä sopimaan mahdollisen sovittelusopimuk-
sen ehdoista, vahingonkorvauksista sekä vahingon korvaamisesta 
mahdollisella työkorvauksella. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 310 28007

anna.koskinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginvaltuuston 3.5.2017, § 206 hyväksymän hallinto-
säännön 10 luvun 1 § 3 momentin 1 kohdan mukaan toimialalautakunta 
päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen 
päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuk-
sesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan 
suorittamisesta.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on jo päätöksellään 20.6.2017, § 4 
siirtänyt toimivaltaansa päättää toimialalle kohdistettavan maksun, kor-
vauksen tai muun saatavan suorittamisesta vapautuksesta palveluko-
konaisuuden johtajalle 5 000 euroon saakka.

Ehdotettu toimivallan siirto vastaa soveltuvin osin myös kaupunkiympä-
ristön toimialan tämänhetkistä tilannetta. Kaupunginhallituksen johtami-
sen jaosto on 22.5.2017 tekemällään päätöksellä § 97 (HEL 2017-
005923) siirtänyt kaupunkiympäristölautakunnan toimivaltaa päättää 
hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista, sekä vapautuksesta toi-
mialalle tulevan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta 
toimialan palvelujen päälliköille, yksiköiden päälliköille sekä rakennuk-
set ja yleiset alueet-palvelukokonaisuuden tekniselle johtajalle.

Kaupunginlakimies antoi päätöksen § 125 alaikäisten rikosasioiden so-
vittelua koskevasta toimintaohjeesta ja siihen liittyvästä kaupungine-
dustajan oppaasta 13.9.2017, jota seurasi Helsingin kaupungin liiken-
neliikelaitoksen (HKL) toimitusjohtajan päätös toimintaohjeen antami-
sesta 21.9.2017, § 33. Koska sovittelulla on havaittu olevan useita 
myönteisiä vaikutuksia, on sen käyttäminen mahdollisuuksien mukaan 
perusteltua. Sovittelu vähentää uusintarikollisuutta ja ehkäisee syrjäyty-
mistä. Lisäksi se edistää kansalaisten osallisuutta ja parantaa yhteis-
kuntarauhaa. Erityisesti nuorille rikoksentekijöille sovittelu on hyvä ja 
toimiva keino ennaltaehkäistä mahdollisia tulevia rikoksia. Kaupungin-
lakimiehen ja HKL:n toimitusjohtajan päätökset sekä toimintaohje ovat 
liitteenä.

Ottaen huomioon sovittelun luonne sekä työkorvauksesta saatavat hyö-
dyt, ja koska jokaista yksittäistä alaikäisen tekemää vahingonkorvausa-
siaa ei ole tarkoituksenmukaista tuoda toimialalautakunnan päätettä-
väksi, on toimivalta syytä siirtää palvelujen päälliköille. Esitetyn toimi-
vallan siirron tarkoituksena on toiminnan joustavuus suhteessa nuorten 
rikosasioiden sovittelua koskevan toimintaohjeen toimeenpanoon.

Toimivallan siirto voidaan todeta perustelluksi ja tarkoituksenmukaisek-
si, sillä mainituista asioista tehtävien päätösten vuosittainen määrä 
saattaa nousta suureksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 310 28007

anna.koskinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


