
Porvoon kaupunginvaltuusto 14.12.2022 

Hallintosääntö, muutosesitykset 

 

1.Valtonen/Karlsson 

Numero, 
ryhmä 

Esitys Hallinto-
säännön 
pykälänu-
mero 

 
SDP 

Lisätään toisen ja kolmannen kappaleen väliin uusi kappale:  
 
”Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston edustajalla 
on läsnäolo- ja puheoikeus seuraavien toimielinten kokouksissa: kaupun-
kikehityslautakunta, elinvoimalautakunta sekä kasvun ja oppimisen lau-
takunta.” 
 

53 
 

 

7. Sigfrids/Hanska 

Pykälä 53: Lisätään toisen ja kolmannen kappaleen väliin uusi kappale: 

"Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus seuraavien toimielinten kokouksissa: 

kaupunkikehityslautakunta, elinvoimalautakunta, rakennus- ja lupalautakunta sekä kasvun ja oppi-

misen lautakunta. Nuorisovaltuuston edustajalla on lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus suomenkieli-

sessä- ja ruotsinkielisessä koulutusjaoston kokouksissa." 

 

"En representant för ungdomsfullmäktige har närvaro- och yttranderätt i följande förvaltningsorgans 

möten: stadsutvecklingsnämnden, livskraftsnämnden, byggnads- och miljönämnden, nämnden för 

växande och lärande. En representant för ungdomsfullmäktige gar dessutom närvaro- och yttran-

derätt i finska- och svenska utbildningssektionens möten." 

Äänestystulos Valtonen 14 – Sigfrids 36 

Äänestystulos KH 2 – Sigfrids 48  

--------------------------------------------  

Lankia/Kanervala 

Numero,  

ryhmä 

KESK 

Esitys Hallintosään-

nön 

pykälänu-

mero 

 

2 Muutetaan kaupunginhallitus kaupunginvaltuustoon: Valtuutettujen aloitteet 

käsittelee (kaupunginhallitus) kaupunginvaltuusto 

Äänestystulos KH 42 – Lankia 8 

§109 

s. 79 



3 Jätetään seuraava ja poistetaan muut: 7. Päättää oppilaaksiottoalueista 

Äänestystulos Lankia 24 – Lönnfors 16, 10 tyhjää 

Äänestystulos KH 22 – Lankia 28  

39.5 

7 

s.33 

4 Lisätään uusi: Kaupunginvaltuusto päättää koulun, päiväkodin ja esiopetuspai-

kan perustamisesta ja lakkauttamisesta. 

Äänestystulos KH 24 – Lankia 26 

 

 

6 Lönnfors/Lönnroth 
39.5. 

 

Koulutusjaostot 39.5.1. kohta 4 muutetaan muotoon: "vastaavat oman kieliryhmänsä osalta kau-

pungin ylläpitämien koulujen ja oppilaitosten toiminnasta, päättävät oppilaaksiottoalueista, päättä-

vät perusopetuksen ja lukio-opetuksen tuntikehyksestä sekä osallistuvat koulutuksen kehittämi-

seen yhteistyössä muiden alueen koulutuksen järjestäjien kanssa". Ja että vastaavat toimivaltuu-

det poistetaan kasvun ja oppimisen lautakunnalta.  

 

Utbildningssektionerna 39.5.1 punkt 4 ändras att lyda: ”ansvarar för den egna språkgruppens del 

över verksamheten i skolor och läroinrättningar som staden upprätthåller, besluter över timresur-

sen i den grundläggande undervisningen samt gymnasieundervisningen samt deltar i utvecklandet 

av utbildningen i samarbete med områdets övriga anordnare av utbildning”. Samt att motsvarande 

befogenheter tas bort från nämnden för växande och lärande. 

-------------------------------------------------- 

5. Lankia/ Kanervala 

Lisätään loppuun seuraava kappale: “Kaikista sivutoimista on annettava sivutoimi-ilmoitus 

esimiehelle. Sivutoimi-ilmoitukset, - luvat ja niistä tehdyt päätökset tallennetaan asiahal-

lintajärjestelmään, josta niitä voidaan keskitetysti hallinnoida ja josta ne ovat julkisesti 

kaikkien nähtävissä.” 

Äänestystulos KH 32 - Lankia 18  

§74 

s. 63 

 

-------------------------------------------------- 

8. Kittilä/Välimäki 

Konsernijaosto päättää, kuka edustaa kaupunkia vastuullaan olevien konserni- ja osakkuusyhtiöi-

den yhtiökokouksissa ja antaa edustajalle ohjeet tai valtuuttaa viranhaltijan antamaan ohjeen kan-

nan ottamisesta käsiteltäviin kysymyksiin. 

§ 112 

Äänestystulos KH 19 – Kittilä 31 

---------------------------------------- 

9. Tuuli Hirvilammi/Servin 



pykälä 93” valtuustoryhmän puheenjohtajan vuosipalkkioksi 800 € 

Äänestystulos KH 37 – Hirvilammi 13 

---------------------------------------  

10. Välimäki/Metsola 

Elinvoiman toimialan viranhaltijoiden päätösvalta 

45.1 

Apulaiskaupunginjohtaja kohta 2. päättää toimialan avustusten jakamisesta lautakunnan avustus-

määrärahojen puitteissa lautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti  poistetaan  

Lisätään kohdaksi 2. Vapaa-aikajohtajan tehtäviin päättää lautakunnan avustusmäärärahojen mu-

kaisesti tehtäväalueen avustusten jaosta. 

Äänestystulos KH 27 – Välimäki 23 

-------------------------------------------------- 

 

11. Välimäki /Metsola 

Uusi kohta 5. Hallinnollinen rehtori päättää lautakunnan vahvistamien avustusmäärärahojen mu-

kaisesi taiteen perusopetuksen avustusten jaosta. 

Äänestystulos KH 31 – Välimäki 19 

 

 

 

 

 


