Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia

Toimielimen nimi

Ehdotus toimenpiteestä

1 Energiansäästöneuvottelukunta

Lakkautetaan toimielinmuodossa

2 Esteettömyysasioiden neuvottelukunta
Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston
3 yhteistyöneuvottelukunta

Toiminta uudelleenarvioidaan

Perustelut ehdotukselle
Energiansäästöneuvottelukunnan tehtävät pystytään toteuttamaan toimialojan ja
palvelukokonaisuuksien välisenä viranomaisyhteistyönä.

Jatkaa toimintaa

Esteettömyysasioiden neuvottelukunnan tarve arvioidaan jatkovalmistelussa.
Yhteistyöneuvottelukunnan tehtäviä arvioidaan jatkovalmistelussa elinkeinojaoston
toimivallan ja tutkimusneuvottelukunnan tehtävien päällekäisyyden osalta.

4 Henkilöstökassatoimikunta

Toiminta uudelleenarvioidaan

Työnantajan ja ammattijärjestöjen yhteistyön tarkoituksenmukaista toteuttamista arvioidaan
uudelleen erityisesti varojen luotettavan hallinnan ja henkilökuntaedun näkökulmasta.
Samalla arvioidaan henkilöstökassatoimikunnan sääntöjen päivityksen tarve.

5 Historiatoimikunta (Historianeuvottelukunta)

Toiminta uudelleenarvioidaan

6 Kaksikielisyystoimikunta

Jatkaa toimintaa

7 Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunta

Jatkaa toimintaa

8 Nimistötoimikunta

Toiminta uudelleenarvioidaan

9 Pelatuspalveluneuvottelukunta

Lakkautetaan toimielinmuodossa

10 Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta

Toiminta uudelleenarvioidaan

11 Sääntötoimikunta

Lakkautetaan toimielinmuodossa

12 Tasa-arvotoimikunta (Yhdenvertaisuusneuvottelukunta)

Jatkaa toimintaa

13 Työllistämistoimikunta

Lakkautetaan toimielinmuodossa

14 Urheilupalkintotoimikunta

Toiminta uudelleenarvioidaan

15 Vaalivalmistelutoimikunta

Toiminta uudelleenarvioidaan

Historiatoimikunnan (Historianeuvottelukunta) tarve arvioidaan jatkovalmistelussa.
Kaksikielisyystoimikunnan (kaksikielisyysneuvottelukunta) tehtäviin ei ehdoteta muutoksia.
Neuvottelukunnan tehtävät ovat linjassa muiden seurantaa ja edistämistä varten asetettujen
toimielinten kanssa.
Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunnan tehtäviä arvioidaan suhteessa
yhdenvertaisuusneuvottelukunnan tehtäviin. Tulevissa tehtävissä huomioidaan
elinkeinojaoston toimivallan päällekkäisyys.

Asettava toimielin ja toimikausi
Ei aseteta.
Kaupunginhallituksen toistaiseksi
asettama neuvottelukunta.
Kaupunginhallituksen toistaiseksi
asettama neuvottelukunta.

Kaupunginhallituksen toistaiseksi
asettama neuvottelukunta.
Kaupunginhallituksen toistaiseksi
asettama neuvottelukunta.
Kaupunginhallituksen toimikaudekseen
asettama neuvottelukunta.
Kaupunginhallituksen toimikaudekseen
asettama neuvottelukunta.

Jatkovalmistelussa selvitetään tarve nimistötoimikunnan työn jatkumiselle.
Pelastuspalveluneuvottelukunnan tehtävät voidaan toteuttaa viranomaisyhteistyönä
epämuodollisesti järjestäytyen (tapauskohtaisesti ja tarpeen mukaan). Tarvittaessa
viranomaisten yhteistoimintaa varten voidaan asettaa työryhmä.
Rintamavetaraaniasiain neuvottelukunnan tehtävät arvioidaan veteraanien määrän
vähentyessä ja valtionhallinnon ratkaisujen pohjalta. Neuvottelukunnan tehtäviin kuuluvaa
järjestöyhteistyön päällekkäisyyttä arvioidaan osana vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston
tehtäviä.
Sääntötoimikunnan tehtävät voidaan toteuttaa virkatyönä siten, että toimielimelle kuuluneet
tehtävät huomioidaan osana hallintosääntömuutosten valmistelua. Tehtävien hoitamista
varten voidaan asettaa työryhmä.
Tasa-arvotoimikunnan (yhdenvertaisuusneuvottelukunta) tehtävää ehdotetaan
laajennettavaksi siten, että neuvottelukunta käsittelisi laajemmin syrjimättömyyden ja
yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyviä asioita, kuten sukupuolten välistä tasa-arvoa,
kansalaispalveluita ja esteettömyyttä.
Työllistämistoimikunnan tehtävät on hallintosäännössä keskeisiltä osin siirtymässä
elinkeinojaostolle. Työllisyysasioiden seuranta kokonaisuudessaan on luontevaa järjestää
jaoston toimivaltaan kuuluvana tehtävänä.

-

Selvitetään urheilupalkintotoimikunnan tehtäviin kuuluvien palkintojen jakamisen siirtoa
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiselle liikuntajaostolle.
Selvitetään mahdollisuutta toteuttaa puolueiden välisenä yhteistyönä vapaamuotoisesti
siten, että vaalien valmisteluun liittyvät resurssit tulevat turvatuksi (esim.
keskuvaalilautakunnan sihteerin osallistuminen yhteistyöhön).

Kaupunginhallituksen toimikaudekseen
asettama toimikunta.

Ei aseteta.

Kaupunginhallituksen toimikaudekseen
asettama neuvottelukunta.

Ei aseteta.

Kaupunginhallituksen toimikaudekseen
asettama neuvottelukunta.

Ei aseteta.

Kaupunginhallituksen toimikaudekseen
asettama toimikunta.
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Perustelut ehdotukselle

Asettava toimielin ja toimikausi
Kaupunginhallituksen toimikaudekseen
asettama neuvottelukunta.

16 Nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä

Jatkaa toimintaa

17 Vammaisneuvosto

Jatkaa toimintaa

Lakisääteinen toimielin, jonka tehtävistä säädetty tarkemmin kuntalaissa. Tehtävät
määritellään tarkemmin osallisuus -työryhmän ehdotuksen yhteydessä.
Lakisääteinen toimielin, jonka tehtävistä on säädetty tarkemmin kuntalaissa. Tehtäviin
ehdotetaan lisättäväksi esteettömyysasian neuvottelukunnalle kuuluneita
seurantavelvoitteta. Tehtävät määritellään tarkemmin osallisuus -työryhmän ehdotuksen
yhteydessä.

18 Vanhusneuvosto

Jatkaa toimintaa

Lakisääteinen toimielin, jonka tehtävistä on säädetty tarkemmin kuntalaissa. Tehtävät
määritellään tarkemmin osallisuus -työryhmän ehdotuksen yhteydessä.

Kaupunginhallituksen toimikaudekseen
asettama neuvottelukunta.

19 Vapaaehtoistyön neuvottelukunta

Toiminta uudelleenarvioidaan

Neuvottelukunnan roolia arvioidaan uudelleen osana muita vaikuttajatoimielimiä ja muita
vastaavia toimi- tai neuvottelukuntia.

20 Ammattiosaamisen toimikunta

Jatkaa toimintaa

Lakisääteinen toimielin, jonka tehtäviin ei ehdoteta muutoksia.

21 Ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunta

Jatkaa toimintaa

22 Kaupunkikuvaneuvottelukunta

Toiminta uudelleenarvioidaan

Lakisääteinen toimielin, jonka tehtäviin ei ehdoteta muutoksia.
Kaupunkikuvaneuvottelukunnan tarve osana kaupunkikuvakysymysten valmistelu- ja
päätöksentekoprosessia arvioidaan jatkovalmistelussa.

Kaupunginhallituksen toimikaudekseen
asettama neuvottelukunta.
Kasvatus- ja koulutuslautaukunnan
kolmeksi vuodeksi asettama
neuvottelukunta.
Kasvatus- ja koulutuslautaukunnan
kolmeksi vuodeksi asettama
neuvottelukunta.
Kaupunginhallituksen toistaiseksi
asettama neuvottelukunta.

23 Teknillinen neuvottelukunta

Toiminta uudelleenarvioidaan

24 Digitalisaationeuvottelukunta

Perustetaan uutena toimielimenä

25 Tutkimusneuvottelukunta

Toimielimen perustamista arvioidaan

Jatkovalmistelussa selvitetään erikseen tarve tekniselle neuvottelukunnalle, jonka tehtäviin
kuuluisivat mahdollisesti myös rakennetun ympäristön energiakysymykset ja
esteettömyyskysymykset.
Digitalisaationeuvottelukunnan tehtävänä tulee olemaan muun muassa
tietotekniikkaohjelman laatimisen, toimeenpanon ja toteutumisen seuranta.
Neuvottelukunta tekee ehdotuksia digitaalisten palveluiden periaatteista ja linjauksista sekä
antaa lausuntoja hankkeista.
Tutkimusneuvottelukunnan perustamisen tarve arvioidaan kanslian organisaation valmistelun
pohjalta.

Kaupunginhallituksen toimikaudekseen
asettama neuvottelukunta.

-

Kaupunginhallituksen toimikaudekseen
asettamana neuvottelukunta.
Kaupunginhallituksen toistaiseksi
asettamana neuvottelukunta.
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