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§ 100
Ilmoitusasiat

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat 
ilmoitusasiat:

Kaupunginhallitus 6.5.2013 § 553: Lähiöprojektin toimintakertomus 2012

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi lähiöprojektin 
toimintakertomuksen 2012.

Kaupunginvaltuusto 15.5.2013 § 141: Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelma

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
merkitä tiedoksi Kotikaupunkina Helsinki -ohjelman seurantaraportin 
2013.

Kaupunginhallitus 20.5.2013 § 605: Strategiaohjelma vuosiksi 2013-2016

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 24.4.2013 § 122 
tekemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen 
mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

 noudattamaan kaupunginvaltuuston 24.4.2013
hyväksymää strategiaohjelmaa 2013–2016

 ottamaan strategiaohjelman 2013–2016 linjaukset
mahdollisuuksien mukaan huomioon jo vuoden 2013
toiminnassa

 ottamaan huomioon, että strategiaohjelman
tavoitteet ja toimenpiteet koskevat koko
valtuustokautta 2013–2016 ja että toimenpiteiden
toteutus ja priorisointi tapahtuu osana vuosittaista
toiminnan ja talouden suunnittelua talousarvion
laatimisen yhteydessä kaupunginhallituksen
hyväksymän talousarvioehdotuksen raamin puitteissa.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa
jäljempänä mainittuja tahoja toimimaan seuraavasti (kirjattu vain 
asuntotuotantotoimistolle ja asuntotuotantotoimikunnalle annetut 
tehtävät):

1. ---
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2. ---
3. ---
4. ---
5. ---
6. ---
7. ---
8. ---
9. ---

10. ---
11. ---
12. ---
13. ---
14. ---
15. ---
16. ---
17. kaikkia virastoja ja liikelaitoksia laatimaan

tuottavuusohjelmat ja suunnitelmat eläköitymiseen
varautumiseksi sekä viemään ne lauta- ja johtokuntien
käsiteltäväksi osana vuoden 2014
talousarvioehdotusta ja vuosien 2014–2016
taloussuunnitelmaehdotusta kaupunginhallituksen
25.3.2013 hyväksymän raamin ja talousarvion
laatimisohjeiden mukaisesti.

18. kiinteistöviraston tilakeskusta valmistelemaan
yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa
kaikille hallintokunnille tilankäyttöohjelmien ja
tehostamissuunnitelmien laatimisen ohjeet 30.6.2013
mennessä. Ohjeiden tulee mahdollistaa virastojen ja
hallintokuntien poikki ulottuva toimitilaohjelma, jonka
tavoitteena on tilankäytön tehokkuuden kasvattaminen
ja säästöt tilakustannuksista.

19. ---
20. rakennusvirastoa yhteistyössä kiinteistöviraston,

asuntotuotantotoimiston ja talous- ja
suunnittelukeskuksen kanssa valmistelemaan
ehdotuksen työryhmän perustamisesta 29.8.2013
mennessä toteuttamaan hanketta korjaus- ja
uudisrakentamisen laadun ja energiatehokkuuden
parantamisesta tavoitteena elinkaarikustannusten
pienentäminen.
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21. talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan
ehdotuksen työryhmän perustamisesta selvittämään
31.12.2013 mennessä teknisen puolen virasto- ja
vastuurakenteen sekä nykyiset virastorajat leikkaavat
prosessit ja tarkastelemaan tilahallinnon,
rakennuttamisen ja rakentamisen toimintojen
kehittämistä toisistaan erillisiksi kokonaisuuksiksi
tavoitteena selkeät työnjaot ja läpinäkyvä toimintamalli

22. talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan ehdotukset 
30.5.2014 mennessä toimialarajat ylittävän johtamisen 
pilottihankkeista mm. johtamisjärjestelmän uudistamisesta, 
sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen toiminnasta saatujen
kokemusten sekä teknisen puolen virasto- ja 
lautakuntarakenteen uudistamisesta saatujen kokemusten 
perusteella.

23. ---
24. ---
25. ---
26. ---
27. ---
28. ---
29. ---
30. ---
31. ---
32. ---
33. ---
34. ---
35. ---
36. kaikkia hallintokuntia ottamaan huomioonpäätösesityksissään 

sukupuoli-, yhdenvertaisuus- jaympäristövaikutukset strategian 
mukaisesti.

37. ---
38. ---

Viranomaisten päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus on 27.5.2013 päättänyt, ettei se ota käsiteltäväkseen 
asuntotuotantotoimikunnan 22.5.2013 tekemiä päätöksiä.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä
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Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee merkitä tiedoksi seuraavat 
ilmoitusasiat:

Kaupunginhallitus 6.5.2013 § 553: Lähiöprojektin toimintakertomus 2012

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi lähiöprojektin 
toimintakertomuksen 2012.

Kaupunginvaltuusto 15.5.2013 § 141: Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelma

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
merkitä tiedoksi Kotikaupunkina Helsinki -ohjelman seurantaraportin 
2013.

Kaupunginhallitus 20.5.2013 § 605: Strategiaohjelma vuosiksi 2013-2016

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 24.4.2013 § 122 
tekemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen 
mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

 noudattamaan kaupunginvaltuuston 24.4.2013
hyväksymää strategiaohjelmaa 2013–2016

 ottamaan strategiaohjelman 2013–2016 linjaukset
mahdollisuuksien mukaan huomioon jo vuoden 2013
toiminnassa

 ottamaan huomioon, että strategiaohjelman
tavoitteet ja toimenpiteet koskevat koko
valtuustokautta 2013–2016 ja että toimenpiteiden
toteutus ja priorisointi tapahtuu osana vuosittaista
toiminnan ja talouden suunnittelua talousarvion
laatimisen yhteydessä kaupunginhallituksen
hyväksymän talousarvioehdotuksen raamin puitteissa.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa
jäljempänä mainittuja tahoja toimimaan seuraavasti (kirjattu vain 
asuntotuotantotoimistolle ja asuntotuotantotoimikunnalle annetut 
tehtävät):

1. ---
2. ---
3. ---
4. ---
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5. ---
6. ---
7. ---
8. ---
9. ---

10. ---
11. ---
12. ---
13. ---
14. ---
15. ---
16. ---
17. kaikkia virastoja ja liikelaitoksia laatimaan

tuottavuusohjelmat ja suunnitelmat eläköitymiseen
varautumiseksi sekä viemään ne lauta- ja johtokuntien
käsiteltäväksi osana vuoden 2014
talousarvioehdotusta ja vuosien 2014–2016
taloussuunnitelmaehdotusta kaupunginhallituksen
25.3.2013 hyväksymän raamin ja talousarvion
laatimisohjeiden mukaisesti.

18. kiinteistöviraston tilakeskusta valmistelemaan
yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa
kaikille hallintokunnille tilankäyttöohjelmien ja
tehostamissuunnitelmien laatimisen ohjeet 30.6.2013
mennessä. Ohjeiden tulee mahdollistaa virastojen ja
hallintokuntien poikki ulottuva toimitilaohjelma, jonka
tavoitteena on tilankäytön tehokkuuden kasvattaminen
ja säästöt tilakustannuksista.

19. ---
20. rakennusvirastoa yhteistyössä kiinteistöviraston,

asuntotuotantotoimiston ja talous- ja
suunnittelukeskuksen kanssa valmistelemaan
ehdotuksen työryhmän perustamisesta 29.8.2013
mennessä toteuttamaan hanketta korjaus- ja
uudisrakentamisen laadun ja energiatehokkuuden
parantamisesta tavoitteena elinkaarikustannusten
pienentäminen.

21. talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan
ehdotuksen työryhmän perustamisesta selvittämään
31.12.2013 mennessä teknisen puolen virasto- ja



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 6 (6)
Asuntotuotantotoimikunta

Tj/3
05.06.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256.6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00380 Faksi Alv.nro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi http://www.att.hel.fi +358 9 310 32337 F102012566

vastuurakenteen sekä nykyiset virastorajat leikkaavat
prosessit ja tarkastelemaan tilahallinnon,
rakennuttamisen ja rakentamisen toimintojen
kehittämistä toisistaan erillisiksi kokonaisuuksiksi
tavoitteena selkeät työnjaot ja läpinäkyvä toimintamalli

22. talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan ehdotukset 
30.5.2014 mennessä toimialarajat ylittävän johtamisen 
pilottihankkeista mm. johtamisjärjestelmän uudistamisesta, 
sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen toiminnasta saatujen
kokemusten sekä teknisen puolen virasto- ja 
lautakuntarakenteen uudistamisesta saatujen kokemusten 
perusteella.

23. ---
24. ---
25. ---
26. ---
27. ---
28. ---
29. ---
30. ---
31. ---
32. ---
33. ---
34. ---
35. ---
36. kaikkia hallintokuntia ottamaan huomioonpäätösesityksissään 

sukupuoli-, yhdenvertaisuus- jaympäristövaikutukset strategian 
mukaisesti.

37. ---
38. ---

Viranomaisten päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus on 27.5.2013 päättänyt, ettei se ota käsiteltäväkseen 
asuntotuotantotoimikunnan 22.5.2013 tekemiä päätöksiä.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä


