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Aamukouluasia: Helsingin kaupungin aloitejärjestelmän muuttaminen
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Päätös
Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.
Käsittely
Asian käsittelyn aikana kuultavana oli vs. hallintojohtaja Antti Peltonen.
Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
henri.kahonen(a)hel.fi
Antti Peltonen, vs. hallintojohtaja, puhelin: 310 36018
antti.peltonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Helsingin kaupungin aloitejärjestelmää on tarkoitus muuttaa siten, että
vastauksen valtuutetun tekemään aloitteeseen antaisi kaupunginhallituksen sijasta se lautakunta tai johtokunta, jonka toimivaltaan, tai jonka
alaisen viranomaisen toimivaltaan aloitteessa esitetyt toimenpiteet kuuluisivat. Kaupunginhallitus vastaisi edelleen aloitteisiin, joissa esitetyt
toimenpiteet kuuluisivat sen omaan tai sen alaisuuteen suoraan kuuluvien viranomaisten toimivaltaan taikka kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Kaupunginvaltuustossa käsiteltäisiin vastaukset aloitteisiin, joissa
esitetyt toimenpiteet kuuluvat kaupunginvaltuuston toimivaltaan tai ovat
muutoin periaatteellisesti merkittäviä.
Muutos siirtäisi vastaamistehtävän lähemmäs sitä viranomaista, joka
päättäisi aloitteessa esitetyistä toimenpiteistä muutenkin. Vastaajana
olisi kuitenkin toimielin. Muutos selkeyttäisi toimivaltasuhteita ja olisi
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omiaan vähentämään sellaisten valtuustossa käsiteltävien asioiden
määrää, joiden ei voida katsoa olevan strategisia, periaatteellisesti
merkittäviä tai taloudellisesti laajakantoisia. Kaupunginhallitus säilyisi
aloiteprosessin kontrolloijana ja päättäisi, mikä toimielin vastaa mihinkin aloitteeseen. Kaupunginhallitus voisi lisäksi pitää itsellään tilaisuuden vastata mihin tahansa aloitteeseen. Tehtävä sopii kaupunginhallitukselle yhtäältä nykyisen aloitevastaajan ja toisaalta keskeisimmän
operatiivisen toimielimen ja valtuustoasioiden valmistelijan roolissa.
Aloitteiden allekirjoitusrajat poistuisivat. Ryhmäaloite ja talousarvioaloite säilyisivät ennallaan. Myös kahdeksan kuukauden määräaika vastauksen antamiselle säilyisi ennallaan. Hallintosääntö ei enää ohjaisi
valtuustossa aloitekokousten pitämiseen, vaan aloitevastauksia käsiteltäisiin tasaisesti ympäri vuoden määräaikojen puitteissa. Tämä vähentäisi pitkiä kokouksia ja auttaisi tasapainottamaan asiamääriä valtuuston kokouksissa.
Asiantuntijana osallistuu vs. hallintojohtaja Antti Peltonen.
Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
henri.kahonen(a)hel.fi
Antti Peltonen, vs. hallintojohtaja, puhelin: 310 36018
antti.peltonen(a)hel.fi
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