
 

Porvoon kaupunginhallitus 7.12.2022 
Hallintosääntö, kaupunginjohtajan muutokset esitykseen 
 
Kaupunginjohtaja on muutti esitystään uudeksi hallintosäännöksi seuraavien kohtien 
osalta.  
 
14 § 
Ryhmäpuheenvuoron kesto voidaan puheenjohtajan erillisellä  päätöksellä rajoittaa 
kestämään kahdeksan minuuttia ja muu puheenvuoro kolme minuuttia. 
 
18 § 
Poistetaan toinen momentti: 
 
”Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä ehdotus 
katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen.” 
 
38.2. 
Kohta 5. 
Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävänä on käydä vuosittain kaupunginjohtajan 
kanssa tavoite- ja arviointikeskustelut, ellei johtajasopimuksessa ole toisin määrätty. 
 
Voimassa oleva johtajasopimuksen määräystä siitä, että tavoitekeskusteluun osallistuu 
kaupunginhallituksen puheenjohtajisto kokonaisuudessaan ei ole haluttu muuttaa. 
 
38.4. 
Konsernijaosto ohjeistaa tytäryhteisöissä maksettavista hallituspalkkioista. 
 
Jaosto ei voi muodollisesti päättää yhtiöissä maksettavista palkkioista. 
 
40.2. 
Kaupunginjohtajan tehtävät: poistetaan kaupungin edustajaa yhtiökokouksissa koskeva 
kohta 8., joka sisältyy 112 §:n yleiseen säännökseen. 
 
43 § 
Kaupunki-infran tehtävistä poistetaan maininta liikunta- ja virkistysalueiden hoitamisesta. 
 
44.1. 
Aluerehtoreille annetaan vapaa-aikajohtajan tavoin toimivalta päättää koulujen tilojen 
antamisesta muiden käyttöön. 
 
45.1. 
Vapaa-aikajohtajalta on poistettu toimivaltuus hyväksyä toimintasuunnitelmia ja -
kertomuksia tarpeettomana mainintana hallintosäännössä. Väärät viittaukset toimialaan ja 
yksiköihin on korjattu. 

 
58 § 
Apulaiskaupunginjohtaja on lisätty niiden viranhaltijoiden joukkoon, joilla on toimivalta 
ottaa asia lautakunnan käsiteltäväksi. 

 



67 § 
Hankintoja koskevaan kohtaan on tarkennettu, että toimessa oleva päällikkö valmistelee 
hankintapäätöksen, jonka tekee hänen lähin virassa oleva esihenkilönsä. 
 
69 § 

Poistetaan kohta 3, joka mahdollistaisi määräaikaisen kaupunginjohtajan tai 

apulaiskaupunginjohtajan virkasuhteen jatkamisen silloin, kun ko. viranhaltijat on valittu 

aiemmin määräaikaiseen virkasuhteeseen julkisen hakumenettelyn kautta. 

 

73 § 

Otetaan koko kaupunginjohtajaa koskeva kappale pois, koska asiasta on säädetty 
viranhaltijalaissa ja kuntalaissa. Ensimmäinen kappale kuuluu muutoksen jälkeen 
seuraavasti:  
 
”Apulaiskaupunginjohtajan, toimialan johtajien ja liikelaitosten toimitusjohtajien 
palvelussuhteen osa-aikaistamisesta, irtisanomisesta, purkamisesta, lomauttamisesta ja 
virantoimituksesta pidättämisestä päättää kaupunginhallitus” 
 
77 §  
Hulevesiä koskeva velvoite poistetaan hallintosäännöstä, koska tämä ei ole vesihuoltolain 
mukainen velvoite ja siitä on tarkoituksenmukaista sopia asiakkaiden kanssa erikseen, 
jotta hulevesien johtamisesta aiheutuvat kustannukset kohdentuvat oikein. 

 
87 § 
Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden nimi muutetaan kuulumaan Liikelaitos Porvoon ateria- ja 
puhtauspalvelut. 
 
Logistiikkapalveluita ei jatkossa tuoteta liikelaitoksessa, koska niitä on tuotettu ainoastaan 
soten tarpeita varten. 

 
111 §  
Erityistoimivaltaa koskevaan määräykseen ei katsottu tarpeelliseksi tehdä lisäyksiä tai 
muutoksia rkp:n indikoiman lakimuutoshankkeen perusteella muuten kuin mainitsemalla 
poikkeusolot häiriötilanteen ohella. 
 
107 § 
Kaksikielisyyttä koskeva määräys muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
 
”Porvoon kaupunki on kaksikielinen kunta, jonka hallinnon ja toiminnan järjestämisessä 
sekä tiedottamisessa on otettava kieliryhmien tarpeet tasapuolisesti huomioon.  
  
Kaupungin tuottamat ja ostamat palvelut on järjestettävä niin, että asukkaita ja palvelujen 
käyttäjiä pystytään palvelemaan heidän omalla kielellään, suomeksi tai ruotsiksi kaikilla 
palvelualueilla. Jos palvelu kohdistuu vain toiseen kieliryhmään, palvelua voidaan tarjota ja 
asiakasviestintä voidaan toteuttaa ainoastaan tämän kieliryhmän kielellä. 
  
Viranhaltijoilta ja työntekijöiltä vaadittavasta kielitaidosta on voimassa, mitä siitä erikseen 
on kaupungin kielisäännössä todettu. 
 



Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja jaostojen esityslistat ja 
pöytäkirjat laaditaan sekä suomeksi että ruotsiksi, lukuun ottamatta koulutusjaostoja. 
 
Kaupunginhallitus ja lautakunnat seuraavat toimialallaan kielellisten oikeuksien 
toteutumista. Lautakunnat raportoivat vuosittain seurannan tuloksista 
kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus raportoi valtuustolle. Kaupunginhallitus antaa 
tarkemmat ohjeet raportoinnista.” 
 
109 § 
Kaupunginvaltuutetuille annetaan mahdollisuus liittyä aloitteeseen kahden viikon ajan sen 
jälkeen, kun aloitteen tekijä on käyttänyt aloitetta koskevan puheenvuoron valtuuston 
kokouksessa. 
 
112 § 
Konserniohjauksesta vastaavan viranhaltijan esteellisyyttä koskeva sääntely muutetaan 
muotoon: 
 
”Jos omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnasta vastaava viranhaltija on väliaikaisesti 

estynyt hoitamaan tehtäväänsä, kaupunginjohtaja toimii hänen sijaisenaan tai päättää 

hänen sijaisensa nimeämisestä. Jos viranhaltija on pitkäaikaisesti esteellinen toimimaan 

yhteisön omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnasta vastaavana henkilönä, esimerkiksi 

tultuaan nimitetyksi yhteisön hallintoelimeen, konsernijaosto päättää hänen sijaansa 

tulevasta viranhaltijasta.” 

 

 
 
 
   
 
 
 


