
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 1 (9)
Kaupunginhallitus

Kj/6
13.02.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

§ 154
Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 
2017

HEL 2016-004731 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Marcus Rantala

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen:

Kaupunginhallitus myöntää Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys 
ry:lle 6000 euroa vuokratukena kaupungin tilakeskukselle maksettaviin 
vuokriin edellyttäen samalla, että toiminnassa korostuu Vartiosaaren 
yleisen virkistyskäytön edistäminen.

Kannattaja: Silvia Modig

Tuomas Rantasen vastaehdotusta ei käsitelty asian käsittelyn keskeyt-
tämisen vuoksi. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silvia Mo-
digin ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää jakaa avustuksia vuoden 2017 talousarvion 
kohdalta 1 39 05 yhteensä 1 137 450 euroa seuraavasti:
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Hakija  euroa 
Alvar Aalto –säätiö  15 000 
Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry.  6 000 
Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f.  3 000 
Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry.  34 800 
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry.  100 000 
Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry.  95 800 
Helsingin Pohjola-Norden - Pohjola-Norden i Helsing-
fors rf.

 6 640 

Helsingin Polkupyöräilijät ry.  0 
Helsingin yhteisjärjestö JHL ry.  187 657 
Helsinki-Seura - Helsingfors-Samfundet ry.  16 370 
Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry.  0 
Hyötykasviyhdistys ry.  48 082 
Jyty Helsinki ry.  183 195 
Krematoriosäätiö - Krematoriestiftelsen rs  6 590 
Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry.  0 
Norr om Stan rf.  3 000 
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto Ry.  3 930 
Suomen Hostellijärjestö ry.  0 
Suomen jalokiviharrastajain yhdistys r.y.  0 
Suomen Rauhanliitto - Finlands Fredsförbund ry.  16 968 
Suomi-Venäjä-seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry.  2 125 
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia  6 000 
Tekniikka ja Terveys KTN Helsinki ry.  17 608 
Vuosaaren Urheilutalo Oy  57 000 
Yhteistyön edistämiskeskus ry.  0 
Avustukset yleisten saunojen toiminnan turvaami-
seen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

 17 820 

Kunnallisen tiedotustoiminnan edistäminen, kaupun-
ginjohtajan käytettäväksi

 2 555 

Opaskoulutuksen järjestäminen, kaupunginjohtajan 
käytettäväksi

 6 490 

Veteraanijärjestöjen vuokriin, kaupunginjohtajan käy-
tettäväksi

 17 820 

Kj:n harkinnanvaraiset avustukset, kaupunginjohtajan 
käytettäväksi

 283 000 

Kaikki yhteensä  1 137 450 

Esittelijän perustelut
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Yleistä

Helsingin kaupungin avustuskuulutus julkaistiin 2.12.2015 (Helsingin 
Sanomat, Hufvudstadsbladet ja Metro-lehti). Kuulutuksen mukaan kau-
punginhallituksen myöntämiä avustuksia vuodelle 2017 tuli hakea 
2.5.2016 klo 16.00 mennessä. Kaupunginhallitus myöntää avustuksia 
sellaisille järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään lautakunnan toi-
mialaan (liite 1).

Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu 
ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla 
(https://asiointi.hel.fi) hakuaikana ja kirjallinen ohje sähköisen lomak-
keen täyttämiseen löytyy internetistä. Toissijaisesti avustusta voi hakea 
paperisella lomakkeella, jonka voi tulostaa internetistä Helsingin kau-
pungin internet-sivustolta tai noutaa kaupungin kirjaamosta.

Hakemusta täydentämään avustuksen hakijan tuli toimittaa seuraavat 
liitteet: alustava toimintasuunnitelma 2017, alustava talousarvio 2017, 
vahvistettu tuloslaskelma 2015, vahvistettu tase 2015, toimintakerto-
mus 2015, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkastus-
kertomuksesta 2015. Lisäksi tuli toimittaa kopio yhdistyksen tiliotteesta 
tai muu todistus tilinomistajasta sekä yhteisön säännöt, jos kyseessä oli 
uusi hakija tai jos nämä tiedot ovat muuttuneet edellisen hakemuksen 
jälkeen.

Kaupunginhallitukselle osoitettuja avustushakemuksia vuodelle 2017 
saapui sähköiseen järjestelmään 25 ja paperilla kirjaamoon 1 eli yh-
teensä 26 avustushakemusta.

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Kaupunginhallituksen myöntämiin avustuksiin järjestöille on vuoden 
2017 talousarviossa varattu 2 500 000 euroa. Tämä on 700 000 euroa 
suurempi kuin vuoden 2016 varaus ja perustuu siihen, että sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustusten piiriin aikaisemmin kuulunut asukasta-
lotoiminta siirtyi määrärahoineen vuodesta 2017 alkaen kaupunginhalli-
tuksen avustuksiin.

Vuoden 2017 talousarvioon sisältyvässä liitteessä 1 on sidottu avustuk-
set osalle yhteisöjä. Muista avustuksista päättää Khs sekä asianomai-
nen lauta- tai johtokunta. Kvston 30.11.2016 vahvistaman vuoden 2017 
talousarvion kohdalle 1 39 05 on merkitty 2 500 000 euron suuruinen 
avustusmääräraha Khn käytettäväksi. Määrärahasta kaupunginvaltuus-
to on sitonut 360 000 euroa Finlandia-talo Oy:lle, 50 000 euroa Helsin-
gin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalo-säätiölle, 101 800 euroa Helsingin 
seudun kesäyliopistosäätiölle ja 109 000 euroa Y-Säätiölle. Asukaso-
sallisuuden avustuskokonaisuus tuodaan kaupunginhallituksen käsitte-
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lyyn erikseen omana kokonaisuutetaan. Näin ollen tällä esityksellä kau-
punginhallitus päättää     1 137 450 euron suuruisen avustusmäärära-
han käytöstä.

Hakemusten käsittely

Avustushakemusten käsittely ja avustusehdotusten valmistelu toteutet-
tiin kaupungin yleisohjeen (12.12.2011, § 1126) mukaisesti.

Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avus-
tuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2016 myön-
netty avustus. Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupun-
gin ohjeen mukaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu.

Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukko, jossa on listattu avus-
tusanomuksen jättäneiden yhdistysten sekä muiden ao. kohtaan kuulu-
vien avustusmäärärahojen jako vuodelta 2016, vuodelle 2017 haettu 
avustussumma sekä ehdotus vuoden 2017 avustukseksi. Lisäksi tau-
lukkoon on sisällytetty haetun avustuksen käyttötarkoitus. Taulukko on 
liitteenä 2. 

Alvar Aalto säätiö haki avustusta 20 000 euroa vuodelle 2017. Esityk-
sen mukainen avustussumma on 15 000 euroa. Vuoden 2017 avustus 
on vuoden 2016 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta 
vuoden 2016 tasosta.

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f. haki avustusta 130 000 
euroa vuodelle 2017. Esityksen mukainen avustussumma on 3 000 eu-
roa. Khs totesi (28.9.2015), että kaupunginhallituksessa 7.1.2014 käsi-
tellyn Avustustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti useasta virastosta 
avustusta hakevien moniavusteisten kaksikielisten järjestöjen avusta-
minen keskitetään kaupunginhallitukselle (järjestöt: Föreningen Luckan 
i huvudstadsregionen r.f. ja Norr om Stan). Kuitenkin siten, että yhdis-
tyksille voidaan myöntää avustuksia myös muista kaupungin virastoista 
jos avustettava toiminta kohdistuu erityisesti virastoa tukevaan toimin-
taan ja toimintaa arvioidaan viraston kriteereillä. Vuonna 2016 yhdistys 
sai avustusta Helsingin kaupungilta yhteensä 42 000 euroa. Vuonna 
2017 yhdistykselle on myönnetty avustuksia yhteensä 43 000 euroa 
kulttuurilautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksillä. Li-
säksi yhdistys on jättänyt avustushakemuksen vuodelle 2017 työllisyys-
toimikunnalle. Asian käsittely on kesken. Esityksen mukainen avustus-
summa on 3 000 euroa. Tarkoituksenmukaista ei ole korottaa  kokonai-
savustusmäärärahaa vuoden 2016 tasosta.

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry. haki avustusta 132 500 euroa 
vuodelle 2017. Esityksen mukainen avustussumma on 100 000 euroa. 
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Vuoden 2017 avustus on vuoden 2016 tasolla, koska avustusmäärära-
hoihin ei tullut muutosta vuoden 2016 tasosta.

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry. haki avustusta 103 265 euroa 
vuodelle 2017. Esityksen mukainen avustussumma on 95 800 euroa. 
Vuoden 2017 avustus on vuoden 2016 tasolla, koska avustusmäärära-
hoihin ei tullut muutosta vuoden 2016 tasosta.

Helsingin Pohjola-Norden - Pohjola-Norden i Helsingfors rf. haki avus-
tusta 8 000 euroa vuodelle 2017. Esityksen mukainen avustussumma 
on 6 640 euroa. Vuoden 2017 avustus on vuoden 2016 tasolla, koska 
avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2016 tasosta.

Helsingin Pyöräilijät ry:lle haki avustusta 15 000 euroa vuodelle 2017. 
Yhdistykselle ei esitetä avustusta myönnettäväksi, koska Helsingin 
Pyöräilijät ry. toimii yhteistyössä liikuntaviraston kanssa ja sen järjestä-
miä pyöräilytapahtumia on tuettu jo liikuntalautakunnan avustusmäärä-
rahoista. Kaupunginhallituksen yleisavustuksista avustetaan Helsingin 
liikenneturvallisuusyhdistys ry:tä, jonka tavoitteena on edistää kaikkien 
kaupunkilaisten liikenneturvallisuutta liikkumismuodosta riippumatta. 
Helsingin Pyöräilijät ry. on Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry:n jä-
senyhdistys

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry. haki avustusta 195 260 euroa vuodelle 
2017. Esityksen mukainen avustussumma on 187 657 euroa. Vuoden 
2017 avustus on vuoden 2016 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei 
tullut muutosta vuoden 2016 tasosta. 

Helsinki-Seura - Helsingfors-Samfundet ry. haki avustusta 18 500 eu-
roa vuodelle 2017. Esityksen mukainen avustussumma on 16 370 eu-
roa. Vuoden 2017 avustus on vuoden 2016 tasolla, koska avustusmää-
rärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2016 tasosta.

Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry haki avustusta 19 000 euroa 
vuodelle 2017. Yhdistykselle ei esitetä avustusta myönnettäväksi, kos-
ka Helsingin kaupungin liikuntavirasto ylläpitää lukuisia virkistysalueita 
ja siten kuntalaisilla sekä muilla käyttäjillä on mahdollisuus monipuoli-
seen ulkoiluun ja retkeilyyn. Lisäksi liikuntaviraston hoitamilla ulkoilua-
lueilla ja saarilla ylläpidetään grilli- ja keittokatoksia. Edellä mainitut pal-
velut ovat maksuttomia. Yhdistyksen käytössä olevien tilojen tulisi olla 
avoimia kaikille helsinkiläisille. Yhdistyksellä on mahdollisuus hakea lo-
ma-aikojen leiriavustusta nuorisoasiainkeskukselta hakuaikojen puit-
teissa.

Jyty Helsinki ry. haki avustusta 204 000 euroa vuodelle 2017. Esityk-
sen mukainen avustussumma on 183 195 euroa. Kaupunginhallitus 
päättäessään 9.2.2015 (§ 152) vuoden 2015 vastaavista Khn käyttöön 
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varattujen avustusmäärärahojen jaosta kaupunginhallitus päätti, että 
työntekijäjärjestöjen osalta siirrytään jäsenmääräperusteiseen avusta-
miseen ja siirtyminen toteutetaan vaiheittain. Khn päätöksen mukaan 
vuonna 2015 vuotuisavustukset ja vuokra-avustukset myönnettiin kah-
delle eniten vuokra-avustusta saaneelle 10 %:lla alennettuna ja jatko-
vuosina toimittaisiin vastaavalla tavalla kunnes saavutettaisiin kohtuulli-
nen ja tasasuuruinen avustus molempien avustuslajien osalta. Vuosien 
2016 ja 2017 Khn käyttöön varattujen avustusmäärärahojen jaossa on 
huomioitu päätöksen mukainen avustuksen 10 %:n lasku edelliseen 
vuoteen nähden kahden eniten avusta saavan järjestön kohdalla. 

Krematoriosäätiö - Krematoriestiftelsen rs. haki avustusta 8 300 euroa 
vuodelle 2017. Esityksen mukainen avustussumma on 6 590 euroa. 
Vuoden 2017 avustus on vuoden 2016 tasolla, koska avustusmäärära-
hoihin ei tullut muutosta vuoden 2016 tasosta.

Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry. haki avustusta 30 000 euroa 
vuodelle 2017. Yhdistykselle ei esitetä avustusta myönnettäväksi, kos-
ka sen toimintaa avustetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä nuori-
solautakunnan  avustusmäärärahoista. 

Norr om Stan rf. haki avustusta 65 000 euroa avustusta vuodelle 2017. 
Esityksen mukainen avustussumma on 3 000 euroa. Khs totesi 
(28.9.2015), että kaupunginhallituksessa 7.1.2014 käsitellyn Avustus-
työryhmän ehdotuksen mukaisesti useasta virastosta avustusta hake-
vien moniavusteisten kaksikielisten järjestöjen avustaminen keskitetään 
kaupunginhallitukselle (järjestöt: Föreningen Luckan i huvudstadsregio-
nen r.f. ja Norr om Stan). Kuitenkin siten, että yhdistyksille voidaan 
myöntää avustuksia myös muista kaupungin virastoista jos avustettava 
toiminta kohdistuu erityisesti virastoa tukevaan toimintaan ja toimintaa 
arvioidaan viraston kriteereillä. Vuonna 2016 yhdistys sai avustusta 
Helsingin kaupungilta yhteensä 56 407 euroa. Vuonna 2017 yhdistyk-
selle on myönnetty avustuksia yhteensä 7 000 euroa nuorisolautakun-
nan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksillä. Nyt käsittelyssä ole-
vassa hakemuksessa on koululaisten iltapäivätoimintaa koskeva 
osuus, joka tulisi käsitellä opetuslautakunnassa asianomaisten kritee-
reiden mukaisesti. Tarkoituksenmukaista ei ole korottaa kokonaisavus-
tusmäärärahaa vuoden 2016 tasosta.

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto Ry. haki avustusta 4 000 euroa vuodelle 
2017. Esityksen mukainen avustussumma on 3 930 euroa. Vuoden 
2017 avustus on vuoden 2016 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei 
tullut muutosta vuoden 2016 tasosta.

Suomen Hostellijärjestö ry. haki avustusta 60 000 euroa vuodelle 2017. 
Yhdistykselle ei esitetä avustusta myönnettäväksi Helsingissä päätty-
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neen hostellitoiminnan takia. Yhdistys on saanut avustusta Olympiasta-
dionilla toimineen hostelin vuokrakustannuksiin. Hostellitoiminta Olym-
piastadionilla on päättynyt. Yhdistyksellä ei ole nykyisellään hostellitoi-
mintaa Helsinginssä

Suomi-Venäjä-seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry. haki avustusta       
2 500 euroa vuodelle 2017. Esityksen mukainen avustussumma on       
2 125 euroa. Vuoden 2017 avustus on vuoden 2016 tasolla, koska 
avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2016 tasosta.

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia haki avustusta 22 000 euroa vuodel-
le 2017. Esityksen mukainen avustussumma on 6 000 euroa. Vuoden 
2017 avustus on vuoden 2016 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei 
tullut muutosta vuoden 2016 tasosta.

Tekniikka ja Terveys KTN Helsinki ry. haki avustusta 20 400 euroa vuo-
delle 2017. Esityksen mukainen avustussumma on 17 608 euroa. Kau-
punginhallitus päättäessään 9.2.2015 (§ 152) vuoden 2015 vastaavista 
Khn käyttöön varattujen avustusmäärärahojen jaosta kaupunginhallitus 
päätti, että työntekijäjärjestöjen osalta siirrytään jäsenmääräperustei-
seen avustamiseen ja siirtyminen toteutetaan vaiheittain. Khn päätök-
sen mukaan vuonna 2015 vuotuisavustukset ja vuokra-avustukset 
myönnettiin kahdelle eniten vuokra-avustusta saaneelle 10 %:lla alen-
nettuna ja jatkovuosina toimittaisiin vastaavalla tavalla kunnes saavu-
tettaisiin kohtuullinen ja tasasuuruinen avustus molempien avustusla-
jien osalta. Vuosien 2016 ja 2017 Khn käyttöön varattujen avustusmää-
rärahojen jaossa on huomioitu päätöksen mukainen avustuksen 10 %:n 
lasku edelliseen vuoteen nähden kahden eniten avusta saavan järjes-
tön kohdalla. 

Yhteistyön edistämiskeskus ry haki avustusta 38 573 euroa vuodelle 
2017. Yhdistykselle ei esitetä avustusta myönnettäväksi, koska hake-
muksessa esitetty toiminta ei tue Helsingin kaupungin palvelutoimintaa. 
Lisäksi yhdistykseltä puuttuu toiminnan perusrahoitus.

Lisäksi avustushakemuksista esitetään hylättäväksi yksi hakemus 
(Suomen jalokiviharrastajain yhdistys ry.), joka saapui määräajan 
2.5.2016 jälkeen.

Khn 12.12.2011 (§ 1126) hyväksymän Kaupungin avustusten myöntä-
misessä noudatettavan yleisohjeen kohdassa 5.5 todetaan, että hake-
mus katsotaan myöhästyneeksi jos sitä ei ole toimitettu määräaikaan 
mennessä kaupungin viranomaiselle. Lisäksi yleisohjeen kohdassa 6.2 
todetaan, että myöhästyneet hakemukset on esitettävä hylättäväksi.

Muut avustukset ovat pääsääntöisesti pysyneet vuoden 2016 tasolla. 
Myönnettävät muut vuokra-avustukset ovat kiinteistöviraston ilmoitta-
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mien vuokrien suuruiset. Nykyisen käytännön mukaan avustuksia yleis-
ten saunojen toiminnan turvaamiseen, kunnallisen tiedotustoiminnan 
edistämiseen, opaskoulutuksen järjestämiseen ja veteraanijärjestöjen 
tilavuokriin varatuista avustusmäärärahoista haetaan vasta vuoden 
2017 aikana. Näin ollen olisi tarkoituksenmukaista, että nämä määrära-
hat osoitettaisiin kaupunginjohtajan käytettäväksi. Vuosittain näistä 
määrärahoista avustukset on myönnetty samoille järjestöille. Yleisten 
saunojen toiminnan avustaminen perustuu Khn asettaman komitean 
mietinnön pohjalta tehtyyn päätökseen (Khs 15.10.1990, 2111 §). Tällä 
hetkellä toiminnassa on kolme yleistä saunaa, joiden toimintaa on vuo-
sittain tuettu.

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen ja avustusten maksatus

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille. Helsingin 
kaupungin avustusten myöntämistä ohjaavien yleisohjeiden mukaisesti 
(Khs 12.12.2011 § 1126) avustukset maksetaan seuraavasti: alle 4 000 
euron suuruiset avustukset yhtenä eränä, 4 000−11 000 euron suurui-
set avustukset kahtena eränä ja yli 11 000 euron suuruiset avustukset 
neljänä eränä. Erillistä maksatuspäätöstä ei tehdä.

Ennakkotieto vuoden 2018 avustusten hakemisesta

Vuoden 2018 avustusten hakua koskeva kuulutus julkaistiin 8.12.2016 
(Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet ja Metro-lehti). Kuulutuksen 
mukaan kaupunginhallituksen myöntämiä avustuksia vuodelle 2018 tu-
lee hakea 2.5.2017 klo 16.00 mennessä. Kaupunginhallitus myöntää 
avustuksia sellaisille järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään lauta-
kunnan toimialaan.

Tällöin on edelleen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden 
avustushakemuksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuk-
sen hakemisen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata 
hakemuksessa selkeästi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Avustuskuulutus_02122015.pdf
2 Liite 2 Kaupunginhallituksen yleisavustukset 2017 yhteenveto.pdf
3 Liite 3 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisoh-

jeet.pdf
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4 Liite 4 Kaupunginhallitukselle osoitetut hakemukset vuodelle 2017.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 06.02.2017 § 109
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

06.02.2017 Pöydälle

Esteelliset: Marcus Rantala, Otso Kivekäs

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien poissa olon tai esteellisyyden 
vuoksi valittiin iältään vanhimman läsnä olevan jäsenen johdolla tilapäi-
seksi puheenjohtajaksi asian käsittelyn ajaksi Ulla-Marja Urho.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Laura 
Rissasen ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi


