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§ 12
Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelu-
kunnan asettaminen

HEL 2014-006878 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto asetti toistaiseksi Helsingin kau-
pungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnan, jonka tehtä-
vänä on kehittää ja koordinoida kaupungin ja yliopiston välistä yhteis-
työtä. 

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto nimesi neuvottelukunnan varsi-
naiset jäsenet seuraavasti ja kehotti samalla varsinaisia jäseniä tarvit-
taessa itse huolehtimaan varajäsentensä kutsumisesta neuvottelukun-
nan kokouksiin. 

Helsingin kaupungin edustajat:
- Pormestari
- Apulaispormestarit
- Kansliapäällikkö
- Elinkeinojohtaja

Helsingin yliopiston edustajat:
- Kansleri
- Rehtori
- Vararehtorit
- Hallintojohtaja
- Viestintäjohtaja

Samalla kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kehotti kaupunginkansli-
aa yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa vastaamaan Helsingin kau-
pungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnan valmistelu- ja 
sihteeritehtävistä.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin yliopiston jäsenet Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n mukaan korkeakoulujen kanssa tehtävän 
yhteistyön periaatteista päättää ja niiden toteutumista seuraa kaupun-
ginhallituksen elinkeinojaosto. Tämän nojalla elinkeinojaosto asettaa 
Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnan, 
jonka kautta se seuraa Helsingin yliopiston kanssa tehtävän yhteistyön 
kehittymistä. 

Helsingin yliopisto on kaupungille strategisesti tärkeä kumppani. Se on 
Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu ja maailmanlaajuisissa ylio-
pistovertailuissa se sijoittuu yleensä sadan parhaan joukkoon ainoana 
suomalaisena yliopistona. Helsingin yliopiston menestyksellä on suora 
vaikutus Helsingin kilpailukykyyn. Näin ollen kaupungin ja Helsingin 
yliopiston yhteistyötä edistävällä toimielimellä on tärkeä rooli kaupungin 
yliopistoyhteistyössä. 

Kaupunginhallitus asetti jo 11.5.1987, § 2263 Helsingin kaupungin ja 
Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnan ja toiminta on vakiintu-
nut osaksi yliopiston ja kaupungin yhteistyötä. Neuvottelukunta on vii-
me vuosina käsitellyt erityisesti yrittäjyystoimintaan, monikulttuurisuu-
teen ja vetovoimaan, tutkimus- ja kehittämisyhteistyöhön ja kampusten 
kehittämiseen liittyviä asioita.

Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata Helsingin yliopiston ja kaupun-
gin strategista yhteistyötä ja toimia organisaatioiden johtojen välisen 
tiedon vaihdon ja vuoropuhelun foorumina. Helsingin kaupungin ja Hel-
singin yliopiston yhteistyön on tärkeä olla pitkäjänteistä ja siksi neuvot-
telukunta asetetaan toistaiseksi.

Neuvottelukunta toteuttaa osaltaan kaupunkistrategiaa 2017-2021, jon-
ka mukaan kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudun ylio-
pistojen, korkeakoulujen ja opiskelijaverkoston kanssa edistääkseen 
kansainvälisen tason opetuksen ja tutkimuksen edellytyksiä sekä kau-
pungin strategisia päämääriä.

Esitys perustuu johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä tehtyyn 
toimi- ja neuvottelukuntien sekä vaikuttamistoimielinten kokonaisuutta 
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koskevaan tarkasteluun. Johtamisen jaosto käsitteli kokonaisuutta 
3.4.2017 kokouksessaan.

Neuvottelukunnan kokoonpano

Neuvottelukuntaan on kuulunut kaupunginhallituksen valitsemat jäse-
net ja yliopiston nimeämät jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen. 
Jotta henkilövaihdokset eivät aina edellyttäisi virallista päätöksentekoa 
neuvottelukunnan jäsenet nimetään asemansa ja työtehtäviensä perus-
teella. 

Helsingin yliopisto on 11.1.2018 esittänyt neuvottelukunnan uudet ylio-
pistoa edustavat jäsenet. Jatkossa henkilökohtaisia varajäseniä ei ni-
metä, vaan varsinaiset jäsenet huolehtivat tarvittaessa itse varajäse-
nensä kutsumisesta neuvottelukunnan kokouksiin.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin yliopiston jäsenet Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Helsingin kaupungin jäsenet
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.08.2015 § 701

HEL 2014-006878 T 00 01 06

Esitys
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Kaupunginhallitus päätti nimittää Helsingin kaupungin ja Helsingin ylio-
piston  yhteistyöneuvottelukunnan jäseneksi apulaiskaupunginjohtaja 
Anni Sinnemäen sekä varajäseniksi johtaja Timo Cantellin ja ympäris-
töjohtaja Esa Nikusen kaupungin palveluksesta eronneiden jäsenten ti-
lalle.

02.06.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Kaupunginjohtaja 24.10.2014 § 168

HEL 2014-006878 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti nimetä Helsingin kaupungin ja Helsingin ylio-
piston yhteistyöneuvottelukunnan jäseneksi vs. apulaiskaupunginjohta-
ja Pia Sutisen apulaiskaupunginjohtaja Laura Rädyn sijaiseksi enintään 
niin pitkäksi aikaa kuin Laura Rädyn virkavapaus jatkuu.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on 11.5.1987 asettanut Helsingin kaupungin ja Hel-
singin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnan, jonka tehtävänä on kehit-
tää ja koordinoida kaupungin ja yliopiston välistä yhteistoimintaa sekä 
myötävaikuttaa korkeimman opetuksen ja tutkimuksen kehitykseen 
Helsingissä. Neuvottelukuntaan kaupunginhallitus on nimennyt kuusi 
Helsingin kaupunkia edustavaa jäsentä varajäsenineen.

Apulaiskaupunginjohtaja Laura Rädyn ollessa virkavapaalla tehtäväs-
tään tulee neuvottelukunnan kokoonpanoa tarkistaa päätösehdotukses-
ta ilmenevällä tavalla.

Esittelijätiedot
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi


