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YHTEISTYÖSOPIMUS ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN TÄHTÄÄVÄN 

NEUVONNAN ANTAMISESTA  

 

 

1 SOPIJAPUOLET 

 

1.1 Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6) 

Osoite: PL 1, 00099 Helsingin kaupunki,  

 

1.2  Espoon kaupunki (Y-tunnus 0101263-6) 

Osoite: PL 111, 02070 Espoon kaupunki 

 

1.3  Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) 

Osoite: PL 52, 02701 Kauniainen 

 

1.4  Vantaan kaupunki (Y-tunnus 0124610-9) 

 Osoite: Asematie 7, 01300 Vantaa 

 

1.5  Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, (Y-tunnus 2274241-9),  

 jäljempänä ”HSY” 

 Osoite: PL 100, 00066 HSY  

 

Lisäksi tämän sopimuksen tarkoittamaan toimintaan osallistuu erikseen sovittavalla ta-

valla Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, jäljempänä ”HSL”.  

 

Näistä organisaatioista käytetään yhteistä nimitystä ”taustaorganisaatiot”. 

2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 

”Ilmastoinfo”-nimeä käyttävä neuvontakeskus on aloittanut toimintansa syksyllä 2010 

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen hankkeena ja toimii sopimuksen tekohetkellä 

osana ympäristökeskusta. Espoo, Kauniainen, Vantaa, HSL ja HSY osallistuvat Ilmastoin-

fon rahoitukseen ja käyttävät sen palveluja. 

Ilmastoinfo on perustettu mahdollistamaan uudenlaista yhteistyötä eri toimijoiden vä-

lillä ja antamaan pääkaupunkiseudun asukkaille ja pk-yrityksille ilmastonmuutoksen hil-

lintään tähtäävää neuvontaa. Sen tavoitteena on herättää kiinnostusta, aktivoida ja 

kannustaa pääkaupunkiseudun asukkaita ja pk-yrityksiä vähentämään ilmastokuormi-

tustaan. Organisaatio toimii hankemuotoisesti 31.12.2012 asti. 

Sopijapuolet sopivat tällä sopimuksella HSY:n perussopimuksen 3.1 §:n 4-kohdan mu-

kaisesti, että HSY alkaa 1.1.2013 lukien harjoittaa vastaavaa neuvonta- ym. toimintaa 
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kuin päättyvä Ilmastoinfo-hanke on harjoittanut. Uusi neuvontakeskus tulee toimimaan 

osana HSY:n seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen ilmastoyksikköä hyödyntäen yksi-

kön asiantuntijuutta ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Neuvon-

takeskuksen toiminta integroidaan osaksi HSY:n normaalia toimintaa.  

Tavoitteena on erityisesti hyödyntää ilmastoyksikön osaamista, mahdollistaa perustet-

tavan neuvontakeskuksen parissa työskentelevien työntekijöiden keskittyminen ydin-

osaamiseensa, hyödyntää HSY:n toimialueiden ja tulosalueiden olemassa olevia verkos-

toja ja projekteja sekä mahdollistaa neuvontakeskukselle seutuorganisaation osana ta-

sapuolinen ja helppo yhteydenpito kaikkiin taustaorganisaatioihin. HSY:n ja taustaor-

ganisaatioiden osalta tavoitteena on aikaansaada synergiaetuja sekä tukea ja asiantun-

temusta asiakasneuvonnan tehtäviin, sekä saada uusi neuvontakeskus tehokkaasti mu-

kaan olemassa oleviin projekteihin rahoitusosuuksia pienentäen.  

Sopijapuolet tekevät toiminnan kokonaisarvioinnin vuonna 2015, jonka pohjalta pääte-

tään toiminnan jatkamisesta/kehittämisestä.  

 

3 NEUVONTAKESKUKSEN TEHTÄVÄT 

Neuvontakeskuksen perustehtävänä on antaa neuvontaa pääkaupunkiseudun asukkail-

le ja pk-yrityksille niiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi sekä toteuttaa ilmastonmuu-

tokseen ja sen hillintään liittyvää tiedottamista ja valistusta pääkaupunkiseudulla eri-

tyisesti sähköisiä palveluita ja kanavia hyödyntäen. 

Neuvontakeskus laatii vuosittain toimintasuunnitelman ja talousarvion osana HSY:n 

TTS-suunnittelua. Alustava taloussuunnitelma vuosille 2013–2015 on tämän sopimuk-

sen liitteenä 1. 

Vuoden 2012 lopussa päättyvän Ilmastoinfo-hankkeen toteuttamia Ekokompassi-

toimintoja sisällöllisesti vastaavien toimintoja käyttöönotosta sovitaan myöhemmin 

erikseen. 

4 NEUVONTAKESKUKSEN TOIMINTOJEN JÄRJESTÄMINEN 1.1.2013 LUKIEN 

HSY hoitaa kohdassa 3 tarkoitettuja tehtäviä 1.1.2013 lukien osana sen omaa toimin-

taa. Neuvontakeskus sijoitetaan tässä vaiheessa omana tiiminään HSY:n seutu- ja ym-

päristötiedon tulosalueen ilmastoyksikköön. Neuvontakeskuksen vetäjä toimii neuvon-

takeskuksen työntekijöiden esimiehenä. 

Toiminnan kustannukset katetaan osin HSY:n perussopimuksen mukaan määräytyvillä 

jäsenkuntien kuntaosuuksilla ja osin muilla tuloilla. Alkuvaiheessa muilla tuloilla kate-

taan vähintään 20 % toiminnan vuotuisista kustannuksista. Tavoitteena on kasvattaa 

muita tuloja vuosittain. Kuntaosuusrahoitus päätetään vuosittain HSY:n talousarviossa 
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osana seutu- ja ympäristötiedon talousarviota, missä yhteydessä todennetaan muun 

tulorahoituksen kasvutavoitteen toteutuminen. HSL sekä niin sovittaessa energialaitok-

set osallistuvat toimintaan sekä sen suunnitteluun ja kustannuksiin erikseen sovittaval-

la tavalla. 

5 HENKILÖSTÖ  

Ilmastoinfon nykyisen henkilöstön (kuusi henkeä) määräaikaiset työsopimukset päätty-

vät 31.12.2012. 

HSY ottaa 1.1.2013 lukien palvelukseensa neljä (4) Ilmastoinfon nykyistä työntekijää ja 

tekee heidän kanssaan uudet työsopimukset. HSY:n työnantajavastuut alkavat 1.1.2013 

lukien. Palkkaus, luontois- ja henkilöstöedut sekä työsuhteen ehdot määräytyvät 

HSY:ssä noudatettavien sopimusten ja käytänteiden mukaisesti.  

Helsingin kaupunki siirtää HSY:lle ja sen työterveydenhuollosta vastaavalle lääkärikes-

kukselle tarvittavan työsuhteisiin ja työntekijöihin liittyvän dokumentaation; tervey-

dentilaa koskevien tietojen osalta kuitenkin vain työntekijän kirjallisella luvalla. 

6 NEUVONTAKESKUKSEN TOIMITILAT JA VASTUUT 

 

 HSY vastaa Ilmastoinfon nykyisten toimitilojen vuokrista 1.1.2013 alkaen 1.9.2013 

saakka.  

 

 Helsingin kaupunki vastaa kaupungin ympäristökeskuksen Ilmastoinfo-hankkeeseen liit-

tyvistä vastuista ja velvoitteista kaikilta osin. HSY vastaa tämän sopimuksen perusteella 

käynnistettävään neuvontakeskustoimintaan liittyvistä vastuista ja velvoitteista kaikilta 

osin. 

7 GRAAFINEN ILME JA VIESTINTÄ 

Neuvontakeskus jatkaa julkaisuissa ja verkkosivuilla Ilmastoinfon nykyisellä graafisella 

ilmeellä. HSY:n verkkosivujen uudistuksen (2014) yhteydessä voidaan neuvontakeskuk-

sen graafista ilmettä tarkistaa. Ilmastoinfon graafinen ilme luovutetaan korvauksetta 

HSY:n käyttöön. 

Julkaisutoiminnassa on mainittava taustaorganisaatioiden ja muiden rahoittajien ni-

met. 
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8 OHJAUSRYHMÄ 

Tämän sopimuksen täytäntöönpanoa valvoo ja neuvontakeskuksen toimintaa ohjaa ja 

kehittää ohjausryhmä, jonka muodostavat sopijapuolten sekä HSL:n nimeämät edusta-

jat. Ohjausryhmän sihteerinä ja valmistelijana toimii neuvontakeskuksen tiiminvetäjä. 

Ohjausryhmää täydennetään yhteistyö-/sopimuskumppanien (kuten energialaitosten) 

edustajilla niiden liittyessä mukaan toimintaan. 

9 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.  

10 SOPIMUSKAPPALEET 

Tätä sopimusta on laadittu viisi (5) samansanaista kappaletta, yksi (1) kullekin sopija-

puolelle. 

Helsingissä  .        kuuta 2012 

 

 

Helsingin kaupunki 

 

_____________________________  _____________________________ 

       

Espoon kaupunki  

 

_____________________________  _____________________________ 

    

Vantaan kaupunki 

 

_____________________________  _____________________________ 

 

       

Kauniaisten kaupunki 

 

_____________________________  _____________________________ 
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 

 

_____________________________  

 


