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10 §
Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön tarkistaminen

HEL 2018-003602 T 00 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja päätti tarkistaa kaupunkiympäris-
tön toimintasääntöä liitteenä olevan toimintasäännön mukaisesti.

Toimintasäännön muutokset tulevat voimaan 1.4.2018.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja on päätöksellään 12.1.2017 § 2 hy-
väksynyt kaupunkiympäristön toimialan organisaatiota koskevat toimin-
tasäännön määräykset, jotka ovat tulleet voimaan 1.6.2017. Toimiala-
johtaja on päätöksellään 2.6.2017 § 48 täydentänyt toimialan toiminta-
säännön määräyksiä.

Toimintasäännön organisaatiota koskeviin määräyksiin on perusteltua 
tehdä seuraavat vähäiset sisällölliset ja tekniset tarkistukset:

- Toimintasäännön 2 luvun 2.3 kohta: asemakaavoitus -palvelun itäisen 
-alueyksikön Vuosaari – Vartiokylä -tiimin nimeksi muutetaan Vuosaari 
– Vartiokylänlahti.

- Toimintasäännön 3 luvun 1.1 kohta: rakennetun omaisuuden hallinta -
palvelun infraomaisuus -yksikön tehtävät muutetaan muotoon: Yksikön 
tehtäviin kuuluvat yleisten alueiden omaisuuden, omaisuustiedon ja 
omaisuustietojärjestelmien hallinta sekä osallistuminen yleisten aluei-
den toiminnan ja talouden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Infraomaisuus -yksikön rooli yleisten alueiden toiminnan ja talouden 
suunnittelussa ja kehittämisessä olisi jatkossa niihin osallistuminen. Ta-
louden tarkempi suunnittelu ja seuranta on tarkoituksenmukaista hoitaa 
ylläpitopalvelun yleiset alueet -yksikössä.

- Toimintasäännön 3 luvun 2.3 kohta: tilapalveluiden tukkutori -yksikön 
tehtävistä poistetaan kioskien vuokraus.

Lisäksi tukkutori -yksikön tiimijakoa muutetaan siten, että yksikön tiimit 
ovat kauppahalli- ja toritiimi sekä vuokraus- ja tapahtumatiimi.

- Toimintasäännön 3 luvun 2.4 kohta: tilapalveluiden asuntovuokraus -
yksikön tehtävät muutetaan muotoon: Yksikön tehtäviin kuuluvat sosi-
aali- ja terveystoimialan erityisryhmien tukiasuntojen ja kaupungin pal-
velussuhdeasuntojen välivuokraus, kaupungin omistamien asunto-
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osakkeiden vuokraus sekä asunto-omaisuuden hallinta. Yksikkö hoitaa 
edellä mainitun asuntokannan vuokrasuhdeasiat.

Lisäksi yksikön jakautuminen tiimeihin poistetaan.   

- Toimintasäännön 3 luvun 2.5 kohta: tilapalveluiden rakennussuunnit-
telu -yksikön tehtäviin lisätään rakennusten tietomallinnus.   

- Toimintasäännön 3 luvun 3.1 kohta: ylläpitopalvelun yleiset alueet -yk-
sikön toiminnan palvelut -tiimin nimeksi muutetaan kaupunkiluonto ja 
erillistehtävät.

- Toimintasäännön 3 luvun 3.3 ja 3.4 kohdat: ylläpitopalvelun toimitilat 1 
-yksikkö ja toimitilat 2 -yksikkö yhdistetään yhdeksi toimitilat -yksiköksi, 
jonka tehtäviin kuuluvat toimi- ja liiketilojen ylläpidon ja kiinteistönhoi-
don järjestäminen ja valvonta, kunnossapito, vuosikorjaukset sekä pie-
net investoinnit ja käyttäjäpalvelut. Lisäksi yksikkö vastaa palvelukoko-
naisuuden hallinnoimien asuntojen ylläpidosta. Yksikkö jakaantuu kuu-
teen tiimiin: isännöinti 1-6.

- Toimintasäännön 3 luvun 4.1. kohta: rakennuttaminen -palvelun inf-
rayksikkö 1:n tehtävät muutetaan muotoon: Yksikkö vastaa katu- ja vi-
heralueiden, siltojen ja liikuntapaikkojen rakennuttamisesta, alueiden 
esirakentamisesta, urakoitsijoiden kilpailuttamisesta, rakennuttamisen 
kehitystoiminnasta sekä hankkeiden työmaavalvonnasta.

- Toimintasäännön 3 luvun 4.2 kohta: rakennuttaminen -palvelun inf-
rayksikkö 2:n tehtävät muutetaan muotoon: Yksikkö vastaa katu- ja vi-
heralueiden, siltojen ja liikuntapaikkojen rakennuttamisesta, alueiden 
esirakentamisesta sekä urakoitsijoiden kilpailuttamisesta. 

- Toimintasäännön 3 luvun 4.2 kohta: rakennuttaminen -palvelun inf-
rayksikkö 2:n Kruunuvuorensillat -tiimin nimeksi muutetaan Kruunusillat 
-tiimi.

- Toimintasäännön 4 luvun 4.1 kohta: rakennusvalvontapalveluiden lu-
payksikön tehtävistä poistetaan sana ”erityisesti” käyttötarkoituksen 
muutoksiin liittyvien tehtävien edeltä.

- Toimintasäännön 4 luvun 4.2 kohta: kaupunkikuvayksikön tehtävät 
muutetaan muotoon: Yksikkö vastaa julkiseen ulkotilaan, rakennussuo-
jeluun, maisemaan ja pihoihin liittyvistä rakennusvalvonnan lupa- ja 
muista asioista sekä tuottaa tietoa ja tarjoaa erityisasiantuntemusta. 

- Toimintasäännön 5 luvun 1.1 kohta: hallinto- ja lakipalveluiden lakipal-
velut -yksikön tiimi 1:n nimeksi muutetaan Hankinnat ja sopimukset ja 
tiimi 2:n nimeksi muutetaan Erityislainsäädäntö ja vahingonkorvaukset.  
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- Toimintasäännön 5 luvun 1.4 kohta: hallinto- ja lakipalveluiden toimis-
topalvelut -yksikön tehtävät muutetaan muotoon: Yksikkö vastaa ylei-
sistä käyttäjä- ja toimistopalveluista sekä johdon assistenttipalveluista.

Lisäksi yksikön johdon assistentti- ja sihteeripalvelut -tiimin nimeksi 
muutetaan johdon assistenttipalvelut -tiimi.

- Toimintasäännön 5 luvun 4.2 kohta: talous- ja suunnittelupalvelun ta-
louden tuki -yksikön tiimi 1:n nimeksi muutetaan myyntilaskut ja tiimi 
2:n nimeksi muutetaan ostolaskut. 

- Toimintasäännön määräykset koskien yksiköiden päälliköiden toimi-
misesta tiimien esimiehenä poistetaan.

Toimintasäännössä ei ole tarkoituksenmukaista määrätä yksiköiden 
esimiesten tehtävien tarkemmasta järjestämisestä.  

- Toimintasäännön määräykset siitä, ettei osa yksiköistä jakaudu tiimei-
hin, poistetaan tarpeettomina.

- Toimintasäännön 8 luvun kelpoisuusvaatimuksiin lisätään:

Toimialan hallinto- ja tukipalveluiden palvelun päällikön kelpoisuusvaa-
timuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja suo-
men kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjalli-
nen taito, ellei valinnan suorittaja toisin päätä.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan palvelun päälliköiltä vaaditta-
van kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja ottaen huomioon, mitä 
erikseen on säädetty ja määrätty. Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 
mom. 5 kohdan mukaan toimialajohtaja päättää hallinto- ja tukipalvelui-
den palvelu päällikön palvelukseen ottamisesta.   

- Toimintasäännön 12 luvun 2 kohdan asiakirjojen antamista koskeva 
määräys poistetaan.

Toimintasäännön 12 luvun yleisten hallinnollisten määräysten 2 koh-
dassa on määrätty viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa 
laissa (621/1999) tarkoitetusta asiakirjojen antamisesta päättämisestä. 
Kaupunkiympäristölautakunta on 29.8.2017 § 62 päättänyt hallinto-
säännön 24 luvun 3 §:n perusteella, että kaupunkiympäristön toimialal-
la viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n mukaisen 
päätöksen tekee palvelukokonaisuutta koskevissa asioissa palveluko-
konaisuuden johtaja. Koko toimialaa ja toimialan hallintoa koskevissa 
asioissa päätöksen tekee hallintopäällikkö. Tämän johdosta on perus-
teltua poistaa toimintasäännön asiakirjan antamista koskevat määräyk-
set.
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Lisätiedot
Kaisu Tähtinen, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 310 37035

kaisu.tahtinen(a)hel.fi
Mikko Ravantti, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36559

mikko.ravantti(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimintasääntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5 (7)
Kaupunkiympäristön toimiala

28.03.2018

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 10 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin-
hallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Mikko Aho
kaupunkiympäristön toimiala-
johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 28.03.2018.


