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2 §
Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön hyväksyminen

HEL 2016-014111 T 00 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja päätti hyväksyä kaupunkiympäris-
tön toimialan organisaatiota koskevat toimintasäännön määräykset liit-
teen mukaisesti. Toimintasääntö tulee voimaan 1.6.2017.

Samalla kaupunkiympäristön toimialajohtaja päätti todeta, että toiminta-
sääntöä täydennetään myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasääntö tulee voimaan sekä kau-
punkiympäristön toimiala aloittaa toimintansa 1.6.2017 kaupunginval-
tuuston 16.11.2016 § 291 hyväksymän hallintosäännön mukaisesti.

Uudessa johtamisjärjestelmässä 1.6.2017 alkaen kaupungin organisaa-
tiosta päätetään hallintosäännön mukaisesti kolmella tasolla. Kaupun-
ginvaltuusto päättää hallintosäännössä merkittävistä ja taloudellisesti 
laajakantoisista kaupungin hallinnon järjestämisen periaatteista kuten 
toimialarakenteesta ja palvelukokonaisuuksista. Toimialalautakunta 
päättää toimialan palvelukokonaisuutta seuraavan tason organisaatios-
ta (hallintosääntö 10 luku 1 §). Toimialajohtaja hyväksyy toimialan toi-
mintasäännön (hallintosääntö 14 luku 1 §), jossa mm. määritellään toi-
mialan organisaatio.

Toimialalautakunnat aloittavat työnsä 1.6.2017 jälkeen, josta syystä toi-
mialan palvelukokonaisuutta seuraavan tason organisaatiosta tekee 
päätökset kaupunginhallituksen johtamisen jaosto. Johtamisen jaosto 
päätti 14.11.2016 § 85 kaupunkiympäristön toimialan palvelukokonai-
suuksia seuraavan tason organisaatiosta.

Kaupunginvaltuusto päätti 16.11.2016 § 291 hyväksyessään 1.6.2017 
voimaan tulevan hallintosäännön, että toimialajohtajat voivat tehdä hal-
lintosäännön toimeenpanoon liittyviä toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä 
ennen hallintosäännön voimaantuloa.

Kaupunkiympäristön toimialan yksityiskohtaisesta organisaatiosta mää-
rätään toimintasäännössä. Toimintasäännön organisaatiota koskevat 
määräykset on toiminnan ja henkilöstöasioiden valmistelun sujuvuuden 
vuoksi syytä hyväksyä ennen toimintasäännön muita osia.
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Kaikkien toimialojen hallintoa on syksyn 2016 työryhmävalmistelussa 
valmisteltu yhdenmukaiseksi hallinto- ja tukipalveluryhmän ja johtami-
nen ja koordinaatio -ryhmän linjausten mukaisesti. Valmistelussa on 
noudatettu kaupunginvaltuuston 16.3.2016 § 78 päättämiä johtamisjär-
jestelmän uudistamisen jatkovalmistelun periaatteita, kuten kaupunki-
kokonaisuuden ohjattavuus paranee ja kaupungin toiminnan tuottavuus 
ja kustannustehokkuus paranevat. Näiden periaatteiden toteuttamiseksi 
toimialojen hallintoa on yhdenmukaistettu ohjattavuuden parantamisek-
si ja hallinnon prosessien tehostamiseksi.

Hallinnon rakenteessa on toimialan toiminnan kannalta vähäisiä poik-
keamisia johtaminen ja koordinaatio -työryhmän linjauksista.

Viestintä jakautuu kolmeen yksikköön kahden sijasta. Kolmantena yk-
sikkönä on osallisuus ja asukasviestintä, jossa korostuu osallisuuden ja 
asukasvuorovaikutuksen vahva rooli toimialalla.

Toimiala on katsonut strategian jalkauttamisen ja strategisen johtami-
sen tuen olevan kiinteästi yhteydessä toiminnan kehittämiseen, millä 
perusteella ne on sijoitettu kehittämispalveluihin.

Nykyisissä kaupunkiympäristön toimialalle yhdistyvissä organisaatiois-
sa on 168 esimiestä. Nyt päätettävän toimintasäännön mukaisessa or-
ganisaatiossa on 201 esimiestä, jolloin lisäys on 33 esimiestä.
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