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17 §
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen alaisten jaostojen esitteli-
jät

HEL 2017-006700 T 00 01 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti toimivansa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja 
sen alaisten jaostojen kokouksissa esittelijänä koko toimialalle kuulu-
vissa ja kahden tai useamman palvelukokonaisuuden ylittävissä asiois-
sa.

Muissa kuin edellä mainituissa asioissa toimialajohtaja päätti määrätä 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa esittelijöiksi:

 kulttuurijohtajan kulttuuripalvelukokonaisuuteen kuuluvissa asioissa 
 liikuntajohtajan liikuntapalvelukokonaisuuteen kuuluvissa asioissa
 nuorisoasiainjohtajan nuorisopalvelukokonaisuuteen kuuluvissa 

asioissa
 hallintojohtajan kulttuurin ja vapaa-ajan hallintoon kuuluvissa asiois-

sa 

Lisäksi toimialajohtaja päätti määrätä toimialan jaostoissa esittelijät 
seuraavasti:

Kulttuurijaosto

 kulttuurijohtaja koko kulttuuripalvelukokonaisuudelle kuuluvissa ja 
kahden tai useamman palvelun ylittävissä asioissa

 kirjastopalvelujen johtaja kaupunginkirjastoon kuuluvissa asioissa
 museonjohtaja kaupunginmuseoon kuuluvissa asioissa
 intendentti kaupunginorkesteriin kuuluvissa asioissa
 taidemuseon johtaja kaupungin taidemuseoon kuuluvissa asioissa
 kulttuuripalvelupäällikkö yleisiin kulttuuripalveluihin kuuluvissa 

asioissa

Liikuntajaosto

 liikuntajohtaja koko liikuntapalvelukokonaisuudelle kuuluvissa ja 
 kahden tai useamman palvelun ylittävissä asioissa

 liikuntapalvelupäällikkö liikuntaan aktivointi -palveluun kuuluvissa 
asioissa

 liikuntapaikkapäällikkö liikuntapaikat palveluun kuuluvissa asioissa
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 ulkoilupalvelupäällikkö ulkoilupalveluihin kuuluvissa asioissa

Nuorisojaosto

 nuorisoasiainjohtaja koko nuorisopalvelukokonaisuudelle kuuluvissa 
ja kahden tai useamman palvelun ylittävissä asioissa

 aluepäällikkö itäiseen nuorisotyöhön kuuluvissa asioissa
 aluepäällikkö läntiseen nuorisotyöhön kuuluvissa asioissa
 aluepäällikkö pohjoiseen nuorisotyöhön kuuluvissa asioissa

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja toimii kaupunginvaltuuston 
16.11.2016 (§ 291) hyväksymän hallintosäännön 5 luvun 8 §:n mukaan 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen jaostojen esittelijänä. Hallin-
tosäännön 19 luvun 1 §:n 1 momentin perusteella jaoston esittelijänä 
toimiva toimialajohtaja voi siirtää esittelytehtävän alaiselleen viranhalti-
jalle.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa on tarkoituksenmukaista siirtää 
esittely palvelukonaisuuksittain niiden johtajille ja hallintoasioissa hallin-
tojohtajalle. Palvelukokonaisuuksien johtajien vastuualueet on määritel-
ty hallintosäännössä (5 luku 8 §) ja palvelupäälliköiden kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan toimintasäännössä 31.5.2017. Jaostoissa asioiden 
esittely tapahtuu lähempänä substanssia, kun palveluiden päälliköt 
vastaavat niiden alaisuuteen kuuluvien asioiden esittelystä. Tarvittaes-
sa paikalle kokouksiin kutsutaan myös asiantuntijoita asiakohtaisesti.

Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Esittelijöiksi määrätyt Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Tiedoksi

Asianosaiset
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 17 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lajohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 16.06.2017.


