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§ 834
Määrärahan myöntäminen Kansainvälisen designsäätiön vuosien 
2013–2015 rahoitusosuuden kattamiseen

HEL 2013-010612 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kansainvälisen designsäätiön 
toiminnan jatkamisen siten, että kaupunki osallistuu  toiminnan 
rahoittamiseen vuosina 2013–2015 yhteensä 700 000 euron rahoitus-           
osuudella edellyttäen, että hankkeen muut osapuolet osallistuvat 
rahoitukseen liitteen 3 mukaisesti. Rahoitusosuus jakautuu vuosille 
2013–2015 siten, että vuonna 2013 rahoitusosuus on 200 000 euroa, 
vuonna 2014 rahoitusosuus on 250 000 euroa ja vuonna 2015 
rahoitusosuus on 250 000 euroa. 

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää 200 000 euroa vuoden 2013 
rahoitusosuuden maksamiseen talousarvion kohdalta 1 04 02 
Käyttövarat, Khn käytettäväksi (projektirakenneosa 1 04 02 00 656). 
Vuosien 2014 ja 2015 osalta rahoitusosuuden maksaminen päätetään 
kyseisinä vuosina. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti antaa myönteisen lausunnon liitteen 
mukaisista Kansainvälisen designsäätiön sääntömuutoksista.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marja-Leena Rinkineva, elinkeinojohtaja, puhelin: 310 36141

marja-leena.rinkineva(a)hel.fi

Liitteet

1 KDS_Strategia.pdf
2 Lausuntopyynto.pdf
3 KDS jatko talousarvio_2013-2015.pdf
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Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Kansainvälisen designsäätiön 
toiminnan jatkamisen siten, että kaupunki osallistuu  toiminnan 
rahoittamiseen vuosina 2013–2015 yhteensä 700 000 euron rahoitus-           
osuudella edellyttäen, että hankkeen muut osapuolet osallistuvat 
rahoitukseen liitteen 3 mukaisesti. Rahoitusosuus jakautuu vuosille 
2013–2015 siten, että vuonna 2013 rahoitusosuus on 200 000 euroa, 
vuonna 2014 rahoitusosuus on 250 000 euroa ja vuonna 2015 
rahoitusosuus on 250 000 euroa. 

Samalla kaupunginhallitus päättänee myöntää 200 000 euroa vuoden 
2013 rahoitusosuuden maksamiseen talousarvion kohdalta 1 04 02 
Käyttövarat, Khn käytettäväksi (projektirakenneosa 1 04 02 00 656). 
Vuosien 2014 ja 2015 osalta rahoitusosuuden maksaminen päätetään 
kyseisinä vuosina. 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee antaa myönteisen lausunnon 
liitteen mukaisista Kansainvälisen designsäätiön sääntömuutoksista.

Esittelijä

Taustaa

Kansainvälinen designsäätiö perustettiin Helsingin kaupungin-                
valtuuston päätöksellä vuonna 2010 toteuttamaan ja hallinnoimaan 
WDC 2012 -hanketta sekä edistämään ja tukemaan designin 
kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista hyödyntämistä Helsingin 
seudulla, kansallisesti ja kansainvälisesti. Säätiö perustettiin 
määräaikaisena vuoden 2017 loppuun. WDC 2012 -hanke päättyi 
31.3.2013. 

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien tapaamisessa 7.2.2013 
päätettiin, että säätiölle nimitetään uusi hallitus kaudelle 2013–2015 ja 
uusi hallitus valtuutetaan valmistelemaan kesään 2013 mennessä 
luonnos  säätiön jatkostrategiasta ja toimintasuunnitelmasta vuosille 
2013–2015.

Säätiön hallitus teki 29.5.2013 hallituksen kokouksessa päätöksen 
säätiön toiminnan jatkamisesta määräaikaisena vuoden 2015 loppuun. 
Tämän esityksen liitteenä on  säätiön hallituksen kokouksessa 
hyväksymien päälinjojen mukainen strategialuonnos vuosille                     
2013–2015. Säätiön hallitus tarkentaa strategian ja 
toimintasuunnitelman elokuun 2013 hallituksen kokouksessa säätiön 
rahoituksen vahvistuttua.

Tavoitteet

Muotoilun hyödyntäminen on kirjattu Helsingin strategiaohjelmaan 
vuosille 2013–2016. Kaupunki on sitoutunut edistämään käyttäjä-              
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lähtöisyyttä ja muotoiluosaamisen hyödyntämistä uudistaessaan omia 
toimintatapojaan ja palveluitaan. Strategiassa todetaan, että kaupungin 
tavoitteena on muotoilun käytön kautta vahvistaa kaupungin 
uudistumista ja kilpailukykyä. Tavoitteena on  tehdä Helsingistä  
kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu muotoilun suurkaupunki. 
Kansainvälisen designsäätiön toiminta toteuttaa näitä Helsingin 
kaupungin strategisia tavoitteita. 

Säätiön toiminnalle on määritelty kolme tavoitetta vuosille 2013–2015:

1. Suomi on vuonna 2017 kansainvälinen esimerkki muotoilun 
hyödyntämisestä kaupunkien kehittämisessä

2. Uuden liiketoiminnan synnyttäminen muotoilualalle ja 
muotoiluintensiivisen toiminnan sekä muotoiluosaamisen 
edellytysten vahvistaminen

3. Muotoiluvetoisen metropolialueen ja maakuvan vahvistaminen 

Jatkotoimenpiteet

Säätiön toiminnan jatko vuosina 2013–2015 painottuu WDC 2012                       
-hankkeen aloittaman Embedded Design in Life eli muotoilu mukaan                        
-toimintamallin käyttöönottoon ja jatkamiseen.

Muotoilun hyödyntäminen ja käyttö kaupungin ja kaupunkiympäristön 
kehittämisessä on keskeinen osa Helsingin kansanvälisen profiilin 
rakentamista ja viestintää. Valtion toteuttamassa Team Finland -työssä 
muotoilulla on merkittävä rooli ja Helsingin kaupunki on keskeinen 
toimija muotoiluvetoisen maakuvan vahvistamissa

Helsingin muotoiluvetoista toimintaa ja muotoilun hyödyntämistä  
toteutetaan kaupungin kehittämistoiminnassa, elinkeinopolitiikassa, 
kaupunkilaisten osallistamisessa, kaupunkikuvan elävöittämisessä, 
tapahtumien mahdollistamisessa ja matkailun edistämisessä. 

Säätiön rooli ja toiminta pohjautuu mukana olevien taustayhteisöjen 
tavoitteisiin ja strategisiin linjauksiin: kaupunkien strategioihin, valtion 
muotoilupoliittisen ohjelman toimeenpanoon, valtion Team Finland -
hankkeen strategiaan, muotoilukentän toimijoiden, yliopistojen, 
korkeakoulujen sekä yrityksien ja yhteisöjen strategioihin sekä 
muotoilun edistämiseen liittyviin päätöksiin. Säätiön toiminta vuosille 
2013–2015 edellyttää verkoston kaikilta toimijoilta uusia 
rahoituspäätöksiä säätiön toimintaan osallistumisesta.

Toiminnan rahoitus

Säätiön perusrahoitus vuosille 2013–2015 on yhteensä 1 456 000 
euroa.
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Hankkeessa mukana olevien kaupunkien kokonaisrahoitusosuus 
vuosille 2013–2015 on 1 106 000 euroa jakautuen kaupungeittain siten, 
että Helsingin kaupungin osuus on 700 000 euroa, Espoon kaupungin 
osuus 280 000 euroa, Lahden kaupungin osuus 112 000 euroa ja 
Kauniaisten kaupungin osuus 14 000 euroa.  Vantaan kaupunki on 
helmikuussa 2013 tehnyt päätöksen, että se ei osallistu Kansainvälisen 
designsäätiön toimintaan WDC 2012 -hankkeen päättymisen jälkeen. 

Työ- ja elinkeinoministeriö osallistuu säätiön jatkotoiminnan 
perusrahoitukseen 350 000 eurolla vuosina 2013–2015. 

Säätiön organisaatio pidetään pienenä – kolmesta viiteen henkilöä. 
Toiminnan suurimmat kustannukset ovat henkilöstökulut, viestintä  ja 
hankkeiden ostopalvelut. 

Projektikohtaisista rahoituksista on käynnistetty neuvottelut eri 
ministeriöiden, säätiöiden ja yritysten kanssa.  

Yliopistot ja korkeakoulut osallistuvat säätiön toimintaan 
yhteistyöhankkeiden työpanoksella ja näiden hankkeiden omasta 
rahoitusosuudesta vastaamalla.

Säätiön lausuntopyyntö

Kansainvälisen designsäätiön hallitus on päättänyt 2.5.2013 ja 
29.5.2013 muuttaa säätiön sääntöjä siten, että säätiön valtuuskunta 
lopetetaan tarpeettomana ja Helsingin yliopistolle myönnetään yhden 
hallituksen jäsenen nimeämisoikeus, ja että Vantaan kaupungin yhden 
hallituksen jäsenen nimeämisoikeus poistetaan ja Vantaan kaupungin 
oikeus säätiön omaisuuteen säätiön lakkauttamisen yhteydessä 
poistetaan. Vantaan kaupunginhallitus päätti 11.2.2013 § 35 
kokouksessa, että Vantaan kaupunki ei osallistu Kansainvälisen 
designsäätiön erilliseen jatkotoimenpideohjelman kolmivuotiseen 
kumppanuushankkeeseen. Lisäksi ehdoton velvollisuus nimetä 
säätiölle johtaja poistetaan säätiön säännöistä.

Sääntömuutosten tarkoituksena on ollut päivittää säätiön säännöt 
vastaamaan World Design Capital Helsinki 2012 -hankkeen 
päättymisen jälkeistä tilannetta. Kansainvälisen designsäätiön 
hallituksen päättämät sääntömuutokset on tehty, jotta säätiön säännöt 
vastaavat paremmin nykytilannetta ja säätiön strategiaa vuosille                         
2013–2015.

Kansainvälisen designsäätiön sääntöjen 16 §:n mukaan säätiön 
sääntöjä voidaan muuttaa hallituksen esityksestä sen jälkeen, kun 
Helsingin kaupunki on antanut siitä lausuntonsa, ja jos vähintään viisi 
(5) hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Toimenpiteelle on saatava 
Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.
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Kansainvälinen designsäätiö on pyytänyt kaupungilta 13.8.2013 
lausuntoa yllä mainituista sääntömuutoksista. 

Esittelijä toteaa, että Helsingin kaupungin kannalta on 
tarkoituksenmukaista antaa myönteinen lausunto Kansainvälisen 
designsäätiön hallituksen päättämiin sääntömuutoksiin, jotta säätiön 
säännöt vastaavat paremmin nykytilannetta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marja-Leena Rinkineva, elinkeinojohtaja, puhelin: 310 36141

marja-leena.rinkineva(a)hel.fi
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