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§ 390
V 13.6.2018, Eräiden kirjanpidollisten rahastojen sääntöjen tarkista-
minen

HEL 2017-004845 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa

 eräiden kaupungin kirjanpidollisten rahastojen säännöt sekä 
 eräiden lahjoitusrahastojen sääntöjen tuottojen ja ylijäämän käsitte-

lyä koskevien 3 § ja 4 § määräykset 1.7.2018 lukien

liitteessä 1 esitetyn mukaiseksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kirjanpidon rahastojen säännöt
2 Kirjanpidon rahastojen säännöt, muutosversio
3 Lahjoitusrahastojen sääntöesimerkki
4 Yhteenveto lahjoitusrahastojen delegointimuutoksista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungilla on 41 kirjanpidollista rahastoa, joista 35 on lahjoitusrahas-
toa. Rahastojen sääntöihin tehtiin teknisiä muutoksia 17.5.2017 (Kvsto 
§ 240), johtuen kaupungin siirtymisestä uuteen johtamisjärjestelmään 
1.6.2017. Muutoksen kohteina olivat mm. päätösvaltuudet, jotka tuli 
muuttaa vastaamaan uutta organisaatiorakennetta.
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Kaupungin hallintosääntö on myös päivitetty organisaatiouudistuksen 
takia. Edellinen päivitys on tehty 14.2.2018 (Kvsto § 36). Hallintosääntö 
sisältää rahastoja käsitteleviä kohtia. Hallintosäännön 8 luvun 1 §:ään 
on kirjattu kaupunginhallituksen toimivallasta seuraavasti: "Ellei toimi-
vallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus päättää tai 
hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai viranhaltija 
päättää, kirjanpidollisten rahastojen varoista myönnettävistä lainoista ja 
varojen muusta käytöstä."

Tällä päätöksellä poistetaan päällekkäisyyden välttämiseksi rahastojen 
säännöistä kohdat, jotka sisältyvät kaupungin hallintosääntöön. 

Tällä päätöksellä päivitetään lisäksi eräiden lahjoitusrahastojensääntö-
jen 3 §:n ja 4 §:n viittaukset 31.5.2017 lakanneisiin organisaatioyksiköi-
hin, toimielimiin sekä virkanimikkeisiin. 

Vielä tällä päätöksellä korjataan virhe, joka tapahtui 17.5.2017 tehdys-
sä sääntöpäivityksessä. Tuolloin innovaatiorahaston säännöistä jäi 
puuttumaan 26.11.2014 tehty lisäys, jossa rahaston sääntöjen 3 §:ään 
lisättiin sana "osaamisperusta" "elinkeinoperustan" lisäksi. Rahaston 
voimassa olevien sääntöjen 3 §:n virke: ”Rahaston varoja käytetään ra-
haston tarkoituksen mukaisten joko kaupungin toimesta tai yhteistyös-
sä muiden osapuolien kanssa toteutettavien tulevaisuuden elinkeinope-
rustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen.” muu-
tetaan muotoon: ”Rahaston varoja käytetään rahaston tarkoituksen mu-
kaisten joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien 
kanssa toteutettavien tulevaisuuden elinkeinoperustaa ja osaamispe-
rustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen.” 

Liitteessä 1 on kaupungin kirjanpidollisten rahastojen säännöt, jotka täl-
lä päätöksellä tulevat voimaan. Lahjoitusrahastojen sääntöjen tarkiste-
tuista kohdista on yhteenveto liitteen viimeisellä sivulla. 

Liitteessä 2 on sääntöjen muutosversio, josta on nähtävissä kaikki 
muutoskohdat. 

Liitteessä 3 on esimerkki lahjoitusrahastojen säännöistä, josta ilmenee 
sääntöjen 3 ja 4 §:n nykyinen muoto. 

Lähiörahasto ollaan muuttamassa osallisuusrahastoksi. Liitteeseen si-
sältyvät lähiörahaston säännöt tullaan kumoamaan, kun rahasto pure-
taan rahoitettujen hankkeiden päättymisen jälkeen. Osallisuusrahaston 
säännöt ovat päätöksenteossa keväällä 2018.

Kaupunginhallitus toteaa, että se tulee tekemään erillisen täytäntöön-
panopäätöksen, jolla se delegoi päätösvaltuudet asuntotuotantorahas-
ton 2. ja 3. korin käytöstä kaupunkiympäristön toimialalle, vakuutusra-
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haston käytöstä kansliapäällikölle sekä lahjoitusrahastojen käytöstä liit-
teen 4 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kirjanpidon rahastojen säännöt
2 Kirjanpidon rahastojen säännöt, muutosversio
3 Lahjoitusrahastojen sääntöesimerkki
4 Yhteenveto lahjoitusrahastojen delegointimuutoksista

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 17.05.2017 § 240

HEL 2017-004845 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
muuttaa Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston, Kamppi-
Töölönlahti -alueen investointirahaston, vakuutusrahaston, lähiörahas-
ton, innovaatiorahaston ja asuntotuotantorahaston säännöt, sekä kun-
kin lahjoitusrahaston sääntöjen 5 §:n liitteessä 1 esitetyn mukaiseksi 
1.6.2017 lukien.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus 08.05.2017 § 496

HEL 2017-004845 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa Helsingin kaupungin urheilu- ja ul-
koilulaitosrahaston, Kamppi-Töölönlahti -alueen investointirahaston, va-
kuutusrahaston, lähiörahaston, innovaatiorahaston ja asuntotuotantora-
haston säännöt, sekä kunkin lahjoitusrahaston sääntöjen 5 §:n liittees-
sä 1 esitetyn mukaiseksi 1.6.2017 lukien.

02.05.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi


