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§ 1051
Kaupunginvaltuuston 16.11.2011 tekemien päätösten 
täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 16.11.2011 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista 
valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1 - 3 Ei toimenpidettä.
  
4 Kaupunginhallitus päätti
  
 1
  
 ilmoittaa kaupunginjohtajalle kaupunginvaltuuston 

hyväksymästä päätösehdotuksesta 1
  
 2
  
 ilmoittaa HKL-liikelaitoksen johtokunnalle 

kaupunginvaltuuston hyväksymästä 
päätösehdotuksesta 2

  
 3
  
 ilmoittaa Helsingin Energia -liikelaitoksen 

johtokunnalle kaupunginvaltuuston hyväksymästä 
päätösehdotuksesta 3

  
 4
  
 kehottaa kaikkia kaupungin lauta- ja johtokuntia sekä 

virastoja ja liikelaitoksia kiinnittämään huomiota 
kaupunginvaltuuston hyväksymiin päätösehdotuksiin 
4–9

  
 5
  
 kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta selvittämään 

kaupunginhallitukselle 31.3.2012 mennessä 
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palvelualoitekäytäntöä
  
 6
  
 kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta, 

hallintokeskusta ja henkilöstökeskusta selvittämään 
henkilöstölehtien, asiakaslehtien ja vuosikertomusten 
siirtämistä sähköisiksi julkaisuiksi ja kuulemaan ennen 
päätöstä henkilöstötoimikuntaa henkilöstölehtien 
osalta

  
 7
  
 kehottaa pyöräilyprojektin johtoryhmää 

valmistelemaan kaupunginhallituksen päätettäväksi 
pyöräilyn edistämiseen varatun määrärahan 
käyttösuunnitelman

  
 8
  
 kehottaa kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa 

valmistelemaan asukaspysäköinnin hinnan 
nostamisen 105 euroon ja yrityspysäköinnin 
nostamisen 370 euroon

  
 9
  
 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa selvittämään 

1.1.2012 mennessä asukaspysäköintialueen 
pysäköintimaksuajan jatkamisen klo 21 saakka

  
 10
  
 kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta 

valmistelemaan 28.2.2012 mennessä esityksen 
pelastuslaitoksen teknisen toimen 
uudelleenjärjestelystä kaupunkikonsernissa.

  
 11
  
 kehottaa terveyskeskusta selvittämään 31.3.2012 

mennessä terveyskeskusmaksun vaikutus 
terveyserojen kaventamisessa
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 12
  
 kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta 

valmistelemaan 31.5.2012 mennessä arvion 
toimenpiteistä, joilla kaupunki voi elinkeinopolitiikan 
osalta myötävaikuttaa aktiivisella roolilla 
palvelumarkkinoiden kehittymisen ja toimivuuden 
tukemiseen

  
 13
  
 kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntia sisällyttämään 

sähköisen maksamisen ja palvelukorttiratkaisut 
palvelusetelin käytössä käynnissä olevien 
palvelusetelikokeilujen arviointiraportointiin 30.6.2012 
mennessä

  
 14
  
 kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhdessä 

henkilöstökeskuksen kanssa valmistelemaan 
esityksen talousarviokohdalle 1 04 02 Käyttövarat, 
Khn käytettäväksi varatusta 2,0 milj. euron 
määrärahan käytöstä koskien maahanmuuttajien 
työmarkkina-aseman parantamiseen liittyviä hankkeita 
ja edelleen valmistelemaan esityksen 
talousarviokohdalle 1 04 02 varatusta 1,0 milj. euron 
määrärahan käytöstä, jolla varaudutaan palkkaamaan 
kesäisin nuoria kaupunkiympäristön puhtaanapitoon 
ottaen huomioon ao. talousarviokohdan perustelut 
sekä

  
 15
  
 kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 
toteuttamisessa mukana olevien virastojen kanssa 
valmistelemaan esityksen talousarviokohdalle 1 04 02 
Käyttövarat, Khn käytettäväksi varatusta 6,0 milj. 
euron määrärahan käytöstä ottaen huomioon ao. 
talousarviokohdan perustelut.

  
 Toivomusponnet 3 (äänestyksen pohjana olleessa 
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yhdistelmässä 4), 6 (15) ja 8 (17) kaupunginjohtajan 
valmisteltavaksi.

  
 Toivomusponsi 5 (14) rakennus- ja ympäristötointa 

johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
  
 Toivomusponnet 1 (2) ja 4 (12) sivistys- ja 

henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 
valmisteltavaksi.

  
 Toivomusponnet 2 (3) ja 7 (16) sosiaali- ja 

terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 
valmisteltavaksi.

  
5, 6 Tiedoksi verohallinnolle.
  
7 - 9 Kaupunginhallitus päätti kehottaa ko. virastoa 

toimittamaan osaltaan taloushallintopalvelulle 
luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat 
tiedot.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä 

mainituille.
  
 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle, terveyslautakunnalle, 

hallintokeskukselle ja taloushallintopalvelulle.
  
17, 18 Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 
toimiala

19 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

10 Kaupunginhallitus päätti kumota 22.5.1995 § 830 
tekemänsä päätöksen siltä osin kuin se koskee 
tietokeskuksen johtosäännön täsmentämistä.

  
 Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä 

tietokeskuksen arkistotoimen päällikön arkistolain 9 
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§:n tarkoittamaksi viranhaltijaksi vastaamaan 
kaupungin arkistointitoimesta.

  
 Tiedoksi tietokeskukselle ja hallintokeskuksen 

tietopalvelulle.
  
20 Aloite sivistys- ja henkilöstötointa johtavan 

apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan toimiala

11 Kaupunginhallitus päätti varata Helsingin kaupungin 
16.kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelin nro 16707 
tontin nro 7 (os. Hilda Flodinin aukio 2, pinta-ala 309 
m²) FSR Consulting Oy:lle ja Toiminimi Axel 
Straschnoyn haltijalle Axel Straschnoylle 
toimitilarakennuksen suunnittelua varten 31.12.2011 
saakka ja muuten seuraavin ehdoin:

  
 1
  
 Varauksensaajien on laadittava suunnitelmat tontin 

rakentamiseksi yhteistyössä 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston ja 
kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa sekä 
esitettävä ennen maanvuokrasopimuksen tekemistä 
selvitys hankkeen toteutuksesta ja rahoituksesta.

  
 2
  
 Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä 

varauksensaajille saattaa aiheutua siksi, että tonttia 
koskevaa pitkäaikaista maanvuokrasopimusta ei 
aikanaan voida solmia.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote jäljennöksin 

täytäntöönpanopäätöksestä varauksensaajille.
  
 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.
  
12 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä 
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Senaatti-kiinteistöt Oy:lle.
  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, 
kaupunginmuseon johtokunnalle ja 
ympäristökeskukselle.

  
13 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle, 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, HSY:n vesihuollolle, Helsingin 
Energia -liikelaitokselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
yleisten töiden lautakunnalle ja 
ympäristökeskukselle.

  
14 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, HSY:n 
vesihuollolle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja 
Helen Sähköverkko Oy:lle.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle 
ja ympäristökeskukselle.

  
15 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, HSY:n 
vesihuollolle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja 
Helen Sähköverkko Oy:lle.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle 
ja pelastuslautakunnalle.

  
16 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, HSY:n 
vesihuollolle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja 
Helen Sähköverkko Oy:lle.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 
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kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, 
yleisten töiden lautakunnalle ja kaupunginmuseon 
johtokunnalle.

  
 Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja 

kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 
valmisteltavaksi.

  
21 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa 

johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

22 - 24 Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 16.11.2011 
tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen 
mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1 - 3 Ei toimenpidettä.
  
4 Kaupunginhallitus päättänee
  
 1
  
 ilmoittaa kaupunginjohtajalle kaupunginvaltuuston 

hyväksymästä päätösehdotuksesta 1
  
 2
  
 ilmoittaa HKL-liikelaitoksen johtokunnalle 

kaupunginvaltuuston hyväksymästä 
päätösehdotuksesta 2
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 3
  
 ilmoittaa Helsingin Energia -liikelaitoksen 

johtokunnalle kaupunginvaltuuston hyväksymästä 
päätösehdotuksesta 3

  
 4
  
 kehottaa kaikkia kaupungin lauta- ja johtokuntia sekä 

virastoja ja liikelaitoksia kiinnittämään huomiota 
kaupunginvaltuuston hyväksymiin päätösehdotuksiin 
4–9

  
 5
  
 kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta selvittämään 

kaupunginhallitukselle 31.3.2012 mennessä 
palvelualoitekäytäntöä

  
 6
  
 kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta, 

hallintokeskusta ja henkilöstökeskusta selvittämään 
henkilöstölehtien, asiakaslehtien ja vuosikertomusten 
siirtämistä sähköisiksi julkaisuiksi ja kuulemaan ennen 
päätöstä henkilöstötoimikuntaa henkilöstölehtien 
osalta

  
 7
  
 kehottaa pyöräilyprojektin johtoryhmää 

valmistelemaan kaupunginhallituksen päätettäväksi 
pyöräilyn edistämiseen varatun määrärahan 
käyttösuunnitelman

  
 8
  
 kehottaa kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa 

valmistelemaan asukaspysäköinnin hinnan 
nostamisen 105 euroon ja yrityspysäköinnin 
nostamisen 370 euroon

  
 9
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 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa selvittämään 

1.1.2012 mennessä asukaspysäköintialueen 
pysäköintimaksuajan jatkamisen klo 21 saakka

  
 10
  
 kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta 

valmistelemaan 28.2.2012 mennessä esityksen 
pelastuslaitoksen teknisen toimen 
uudelleenjärjestelystä kaupunkikonsernissa.

  
 11
  
 kehottaa terveyskeskusta selvittämään 31.3.2012 

mennessä terveyskeskusmaksun vaikutus 
terveyserojen kaventamisessa

  
 12
  
 kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta 

valmistelemaan 31.5.2012 mennessä arvion 
toimenpiteistä, joilla kaupunki voi elinkeinopolitiikan 
osalta myötävaikuttaa aktiivisella roolilla 
palvelumarkkinoiden kehittymisen ja toimivuuden 
tukemiseen

  
 13
  
 kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntia sisällyttämään 

sähköisen maksamisen ja palvelukorttiratkaisut 
palvelusetelin käytössä käynnissä olevien 
palvelusetelikokeilujen arviointiraportointiin 30.6.2012 
mennessä

  
 14
  
 kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhdessä 

henkilöstökeskuksen kanssa valmistelemaan 
esityksen talousarviokohdalle 1 04 02 Käyttövarat, 
Khn käytettäväksi varatusta 2,0 milj. euron 
määrärahan käytöstä koskien maahanmuuttajien 
työmarkkina-aseman parantamiseen liittyviä hankkeita 
ja edelleen valmistelemaan esityksen 
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talousarviokohdalle 1 04 02 varatusta 1,0 milj. euron 
määrärahan käytöstä, jolla varaudutaan palkkaamaan 
kesäisin nuoria kaupunkiympäristön puhtaanapitoon 
ottaen huomioon ao. talousarviokohdan perustelut 
sekä

  
 15
  
 kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 
toteuttamisessa mukana olevien virastojen kanssa 
valmistelemaan esityksen talousarviokohdalle 1 04 02 
Käyttövarat, Khn käytettäväksi varatusta 6,0 milj. 
euron määrärahan käytöstä ottaen huomioon ao. 
talousarviokohdan perustelut.

  
 Toivomusponnet 3 (äänestyksen pohjana olleessa 

yhdistelmässä 4), 6 (15) ja 8 (17) kaupunginjohtajan 
valmisteltavaksi.

  
 Toivomusponsi 5 (14) rakennus- ja ympäristötointa 

johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
  
 Toivomusponnet 1 (2) ja 4 (12) sivistys- ja 

henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 
valmisteltavaksi.

  
 Toivomusponnet 2 (3) ja 7 (16) sosiaali- ja 

terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 
valmisteltavaksi.

  
5, 6 Tiedoksi verohallinnolle.
  
7 - 9 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa ko. virastoa 

toimittamaan osaltaan taloushallintopalvelulle 
luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat 
tiedot.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä 

mainituille.
  
 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle, terveyslautakunnalle, 

hallintokeskukselle ja taloushallintopalvelulle.
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17, 18 Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 
toimiala

19 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

10 Kaupunginhallitus päättänee kumota 22.5.1995 § 830 
tekemänsä päätöksen siltä osin kuin se koskee 
tietokeskuksen johtosäännön täsmentämistä.

  
 Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä 

tietokeskuksen arkistotoimen päällikön arkistolain 9 
§:n tarkoittamaksi viranhaltijaksi vastaamaan 
kaupungin arkistointitoimesta.

  
 Tiedoksi tietokeskukselle ja hallintokeskuksen 

tietopalvelulle.
  
20 Aloite sivistys- ja henkilöstötointa johtavan 

apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan toimiala

11 Kaupunginhallitus päättänee varata Helsingin 
kaupungin 16.kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelin 
nro 16707 tontin nro 7 (os. Hilda Flodinin aukio 2, 
pinta-ala 309 m²) FSR Consulting Oy:lle ja Toiminimi 
Axel Straschnoyn haltijalle Axel Straschnoylle 
toimitilarakennuksen suunnittelua varten 31.12.2011 
saakka ja muuten seuraavin ehdoin:

  
 1
  
 Varauksensaajien on laadittava suunnitelmat tontin 

rakentamiseksi yhteistyössä 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston ja 
kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa sekä 
esitettävä ennen maanvuokrasopimuksen tekemistä 
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selvitys hankkeen toteutuksesta ja rahoituksesta.
  
 2
  
 Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä 

varauksensaajille saattaa aiheutua siksi, että tonttia 
koskevaa pitkäaikaista maanvuokrasopimusta ei 
aikanaan voida solmia.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote jäljennöksin 

täytäntöönpanopäätöksestä varauksensaajille.
  
 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.
  
12 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä 
Senaatti-kiinteistöt Oy:lle.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, 
kaupunginmuseon johtokunnalle ja 
ympäristökeskukselle.

  
13 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle, 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, HSY:n vesihuollolle, Helsingin 
Energia -liikelaitokselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
yleisten töiden lautakunnalle ja 
ympäristökeskukselle.

  
14 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, HSY:n 
vesihuollolle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja 
Helen Sähköverkko Oy:lle.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle 
ja ympäristökeskukselle.
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15 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, HSY:n 
vesihuollolle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja 
Helen Sähköverkko Oy:lle.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle 
ja pelastuslautakunnalle.

  
16 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, HSY:n 
vesihuollolle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja 
Helen Sähköverkko Oy:lle.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, 
yleisten töiden lautakunnalle ja kaupunginmuseon 
johtokunnalle.

  
 Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja 

kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 
valmisteltavaksi.

  
21 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa 

johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

22 - 24 Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen


