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§ 1328
Valtuutettu Hanna-Kaisa Siimeksen toivomusponsi: Selvitys 
mahdollisuuksista laajentaa kaupungin liikelahjavalikoimaa 
hankkimalla nuorten muotoilijoiden ja taiteilijoiden teoksia 
liikelahjoiksi

HEL 2011-010839 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 14.12.2011 hyväksymän toivomusponnen 
(Hanna-Kaisa Siimes) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa 
selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille 
valtuutetuille.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Victor Andersson, erityisasiantuntija, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 14.12.2011 hyväksymän toivomusponnen 
(Hanna-Kaisa Siimes) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa 
selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille 
valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 14.12.2011 Helsingin kaupungin kulttuuristrategian 
2012-2017 (asia 3) kaupunginvaltuusto hyväksyi mm. seuraavan 
toivomusponnen:

"Valtuusto kehottaa kaupunkia selvittämään mahdollisuuksia laajentaa 
liikelahjavalikoimaansa hankkimalla nuorten muotoilijoiden ja 
taiteilijoiden teoksia liikelahjoiksi.” (Hanna-Kaisa Siimes)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan 
kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen 
selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään 
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vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava 
erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Helsingin kaupungin keskushallinnon lahjaperiaatteet on linjattu 
kaupungin edustusohjeessa. Ohjeen mukaan lahjoja hankittaessa tulee 
noudattaa kohtuullisuutta. Aihioissa pyritään tuomaan esiin suomalaista 
muotoilua.

Käytännössä on pyritty siirtymään lahjojen hankkimisesta varastoon 
tapauskohtaisesti määriteltäviin ja ostettaviin lahjoihin. Yksittäisen 
lahjan lähtökohtaiseksi hintarajaksi on asetettu sata euroa.

World Design Capital Helsinki 2012 -vuoden aikana kaupunki on tehnyt 
läheistä yhteistyötä lahja-asioissa muotoiluvuoden toteuttamisesta 
vastavaan Kansainvälisen designsäätiön kanssa. Suomalaisen 
muotoilun painottamista kaupungin lahjahankinnoissa on perusteltua 
jatkaa myös designvuoden jälkeen. 

Suomalaiseen muotoiluosaamiseen kuuluvat paitsi vahvat perinteet 
myös selkeä suuntautuminen tulevaisuuteen. Kaupunki voi omilla 
lahjahankinnoillaan edistää nuorten suomalaismuotoilijoiden ja -
taiteilijoiden näkyvyyttä. Suomen kulttuuri- ja taide-elämän keskuksena 
Helsinki voi myös tuoda esille lahjoillaan nuorten taiteilijoiden 
osaamista.

Kaupungin edustusohje on määrä päivittää heti vuoden 2013 alussa. 
Tässä yhteydessä on mahdollista sisällyttää kaikkia virastoja ja 
liikelaitoksia koskeva kehotus ottaa huomioon nuoret muotoilijat ja 
taiteilijat lahjahankinnoissa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Victor Andersson, erityisasiantuntija, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto


