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§ 609
Digitalisaatiotoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2023

HEL 2021-009456 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus asetti toimikaudekseen digitalisaatiotoimikunnan, 
jonka tehtävänä on:

- Seurata ja edistää kaupungin ja sen toimialojen digitalisaatiokehitystä 
ja muutosohjelmien ja niiden hyötyjen toteutumista 

- Arvioida kaupungin digitalisaation nykyistä tilaa ja sitä miten digitali-
saatio mahdollistaa kaupunkistrategian tavoitteiden saavuttamisen, se-
kä antaa lausuntoja kehitystarpeista 

- Antaa kannanottoja ja lausuntoja keskeisistä, kaupungin digitalisaatio-
ta edistävistä suunnitelmista ja hankkeista 

- Varmistaa asukas- ja käyttäjälähtöisyyden periaatteen toteuttaminen 
kaupungin palvelujen kehittämisessä 

- Edistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ulkopuo-
listen toimijoiden kanssa

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä jäsenet ja varajäsenet seuraa-
vasti:

 Jäsen Varajäsen
Kok. PJ Sanni-Maria Bertell Jussi Sahlberg
Vihr. Mirja Komulainen Timofey Ulyanov
SDP. Eetu Ahonen Elisabet Miheludaki
Vas.VPJ Mira-Veera Auer Taavi Heikkilä
Vas. Mikko Aulio Kiira Koivunen
Liik. Oona Hagman Juhani Klemetti
PS. Marko Kettunen Anette Sohlman

Samalla kaupunginhallitus päätti:

- määrätä digitalisaatiotoimikunnan esittelijäksi digitalisaatiojohtajan 
kaupunginkansliasta 

- kehottaa kaupunginkansliaa vastaamaan toimielimen sihteeritehtävien 
järjestämisestä
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Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että toimikuntaan sovelletaan kaupun-
ginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista 
etuuksista.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mikko Rusama, digitalisaatiojohtaja, puhelin: 050 5722229

mikko.rusama(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toimikuntaan nimetyt jäsenet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Digitalisaatio on globaali muutosvoima, joka vaikuttaa koko yhteiskun-
taan, kaupungin toimintaan ja työn tekemisen tapoihin. Kaupungin pal-
velut ja prosessit digitalisoituvat ja siirtyvät kiihtyvästi digitaalisiin kana-
viin. Koko kaupungin palvelutuotanto on kasvavassa määrin riippuvai-
nen digitaalisista ratkaisuista. Digitalisaatio mahdollistaa entistä kestä-
vämmän kaupungin, joka pystyy ennakoimaan ja vastaamaan entistä 
paremmin kriiseihin, kuten ilmastokriisiin.

Digitalisaatio ei ole tavoite, vaan keino luoda entistä paremmat palvelut 
kaupunkilaisille, yrityksille, yhteisöille ja matkailijoille kustannustehok-
kaasti ja skaalautuvasti. Digitalisaatio on keskeinen kaupungin globaa-
lia kilpailukykyä vahvistava tekijä.

Digitalisaatiotoimikunnan tehtävänä on edesauttaa kaupunkia hyödyn-
tämään digitalisaatiota kaupunkistrategian tavoitteiden saavuttamises-
sa sekä tukea kaupungin uudistumista digitalisaation avulla.

Digitalisaatiotoimikunnan tehtävät

Digitalisaatiotoimikunnan rooliksi on täsmentynyt kaupunkistrategian 
valmistelun edetessä omalta osaltaan edistää kaupungin ja toimialojen 
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digitalisaation hyödyntämistä ja seurata sitä koskevien toimenpiteiden 
vaikuttavuutta kaupunkikehityksessä.

Helsingin tavoitteena on olla asukas- ja käyttäjälähtöinen kaupunki. 
Tämä edellyttää muotoilun ottamista elimelliseksi osaksi digitaalisten 
palvelujen kehittämistä ja hyvän käyttäjäkokemuksen rakentamista. 
Toimikunnan tehtävänä on varmistaa tämän periaatteen toteutuminen.

Kaupungin lisäksi myös muut toimijat, kuten yritykset ja yhteisöt vaikut-
tavat kaupungin digitalisoitumiseen ja tuottavat palveluita kaupunkilai-
sille. Kaupunkia kehitetään alustana kokeiluille ja uutta luovalle elinkei-
notoiminnalle. Toimikunnan tehtävänä on saada aikaan laaja-alainen 
yhteistyö, jonka tarkoituksena on valjastaa kaikki toimijat edistämään 
kaupunkiyhteisön laajaa digitalisoitumista ja omalta osaltaan tukemaan 
strategisen tavoitteen saavuttamista.

Digitalisaatiotoimikunnan kokoonpano

Digitalisaatiotoimikunnan työskentelyssä on olennaista jäsenten laaja-
alainen näkemys digitalisaatiosta kaupungin palvelujen ja toiminnan 
uudistamisen mahdollistajana ja heidän verkostojensa kautta saatu yh-
teys kaupungin ulkopuolisiin toimijoihin, joilla on mahdollisuus myötä-
vaikuttaa kaupungin ja kaupunkiyhteisön digitaalisuuden kehittämiseen 
tässä ajassa.

Toimielimeen nimettävät jäsenet ovat kuntalain (410/2015) 69 §:n mu-
kaisia kaupungin luottamushenkilöitä. Kaupungin henkilöstöön kuuluvat 
asiantuntijat osallistuvat toimielimen toimintaan tehtävän tai asemansa 
puolesta.

Toimikuntia koskevat säännökset ja määräykset

Digitalisaatiotoimikunta on kuntalain (410/2015) 30 §:n mukainen kun-
nan toimielin, joka voidaan asettaa hoitamaan määrättyä tehtävää. 
Kuntalain esitöissä toimikunnilla tarkoitetaan erityisesti projektiluontei-
sia tehtäviä hoitavia toimielimiä.

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojal-
la muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoita-
mista varten. Toimikunta voidaan asettaa enintään sen asettaneen toi-
mielimen toimikaudeksi. Toimikunnan jäsenille valitaan henkilökohtai-
set varajäsenet.

Kuntalain 74 §:n mukaan toimikuntaan voidaan valita sellainenkin hen-
kilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai 
jonka kotikunta kunta ei ole. Myös toimikuntaan valittavien luottamus-
henkilöiden tulee antaa suostumus luottamustoimeen.
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Toimikuntien kokouksessa noudatetaan kunnan toimielinten hallinto- ja 
kokousmenettelyä vastaavaa menettelyä. Hallintosäännön 29 luvun 8 
§:n mukaan muun toimielimen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelys-
tä toimielimen toiminnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta.

Kuntalain 33 §:n mukaan valinnasta vastaava toimielin valitsee jäsenik-
si valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapu-
heenjohtajia. Toimikunnille on tarkoituksenmukaista valita yhteneväi-
sesti puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Toimikunta voi myös 
kuulla asiantuntijoita.

Toimikunnan tulee täyttää tasa-arvolain (609/1986) vaatimukset suku-
puolten välisestä tasa-arvosta. Kunnallisissa toimielimissä lukuun otta-
matta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Toimikunnan jäsenille ja varajäsenille maksetaan kokouspalkkioita ja 
korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoi-
men vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämi-
sestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvaus-
ta ja päivärahaa kaupunginvaltuuston hyväksymien luottamushenkilöi-
den taloudellisten periaatteiden mukaisesti.
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