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§ 98
Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla käsiteltiin kysymykset nro 8 ja 9.

Vt Nina Huru (nro 8)

"Helsingin kaupungin strategiaohjelma vuosiksi 2013–2016 painottaa 
yhtenä osa-alueena Helsingin kilpailukykyä; Helsinki on 
kansainvälistynyt, houkutteleva, toimiva ja hauska kaupunki. Helsinki 
on tullut tunnetuksi monien tapahtumien keskipisteenä. World Design 
Capital Helsinki 2012 vuoden jälkeen tarvitaan uusia ponnisteluja 
Helsingin säilymiseksi tapahtumakaupunkina, mikä varmistaa 
kaupungille tuloja.

Alkuvuodesta järjestettiin tapahtuma LUX Helsinki – valo on irti. 
Tapahtumaa mainostettiin paikallisissa sanomalehdissä. Mainokset 
eivät osittain olleet riittäviä tiedolliselta sisällöltään. Paikat, joissa 
valoteoksia esiteltiin, oli jätetty mainitsematta. Kaupunkilaisten olisi 
pitänyt mennä www-sivuille saadakseen tietoa esityspaikoista.

Kysynkin, mihin toimiin Helsingin kaupunki ryhtyy varmistaakseen 
tapahtumista tiedottamisen laadun, jotta tieto tavoittaa myös 
nettiyhteyksiä omistamattomat kaupunkilaiset." (Kj)

Vt Yrjö Hakanen (nro 9)

"Viron Korkein oikeus on antanut tuomion, joka on tärkeä 
ennakkotapaus Suomen työmarkkinoiden halpatyövoiman ja harmaan 
talouden ongelmia ajatellen. Korkeimman oikeuden päätöksen mukaan 
Virosta Suomeen lähetettäville työntekijöille tulee maksaa Suomessa 
voimassa olevien työehtosopimusten mukaista palkkaa. Myös EU:n 
direktiivi velvoittaa samaan. 

Halpatyövoiman hyväksikäyttö on vääristänyt muun muassa 
rakennusalan ja monien palvelualojen työmarkkinoita. Tämä on 
näkynyt usein ongelmina myös Helsingin kaupungin kilpailuttaessa 
rakennusurakoita ja muita hankintoja. 

Kysynkin mihin toimenpiteisiin Helsingin kaupunki on ryhtynyt tai ryhtyy 
edellyttääkseen urakkakilpailuissa ja muissa hankinnoissa niin 
Suomesta ja Virosta kuin muistakin EU-maista olevilta yrityksiltä, että 
ne sitoutuvat tarjouksessaan maksamaan Suomessa voimassaolevien 
työehtosopimusten mukaista palkkaa? Entä millä tavalla kaupunki 
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aikoo valvoa, että näin tapahtuu myös käytännössä ja että tähän 
valvontaan on riittävät resurssit?" (Ryj)

Lisätiedot
Kirsi Hakola, sihteeri, puhelin: (09) 310 36180

kirsi.hakola(a)hel.fi

Liitteet

1 Kyselytunnille 27.3.2013 jätetyt kysymykset
2 Vastaukset

Päätösehdotus

Kyselytunnilla käsitellään kysymykset nro 8 ja 9.

Vt Nina Huru (nro 8)

"Helsingin kaupungin strategiaohjelma vuosiksi 2013–2016 painottaa 
yhtenä osa-alueena Helsingin kilpailukykyä; Helsinki on 
kansainvälistynyt, houkutteleva, toimiva ja hauska kaupunki. Helsinki 
on tullut tunnetuksi monien tapahtumien keskipisteenä. World Design 
Capital Helsinki 2012 vuoden jälkeen tarvitaan uusia ponnisteluja 
Helsingin säilymiseksi tapahtumakaupunkina, mikä varmistaa 
kaupungille tuloja.

Alkuvuodesta järjestettiin tapahtuma LUX Helsinki – valo on irti. 
Tapahtumaa mainostettiin paikallisissa sanomalehdissä. Mainokset 
eivät osittain olleet riittäviä tiedolliselta sisällöltään. Paikat, joissa 
valoteoksia esiteltiin, oli jätetty mainitsematta. Kaupunkilaisten olisi 
pitänyt mennä www-sivuille saadakseen tietoa esityspaikoista.

Kysynkin, mihin toimiin Helsingin kaupunki ryhtyy varmistaakseen 
tapahtumista tiedottamisen laadun, jotta tieto tavoittaa myös 
nettiyhteyksiä omistamattomat kaupunkilaiset." (Kj)

Vt Yrjö Hakanen (nro 9)

"Viron Korkein oikeus on antanut tuomion, joka on tärkeä 
ennakkotapaus Suomen työmarkkinoiden halpatyövoiman ja harmaan 
talouden ongelmia ajatellen. Korkeimman oikeuden päätöksen mukaan 
Virosta Suomeen lähetettäville työntekijöille tulee maksaa Suomessa 
voimassa olevien työehtosopimusten mukaista palkkaa. Myös EU:n 
direktiivi velvoittaa samaan. 

Halpatyövoiman hyväksikäyttö on vääristänyt muun muassa 
rakennusalan ja monien palvelualojen työmarkkinoita. Tämä on 
näkynyt usein ongelmina myös Helsingin kaupungin kilpailuttaessa 
rakennusurakoita ja muita hankintoja. 
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Kysynkin mihin toimenpiteisiin Helsingin kaupunki on ryhtynyt tai ryhtyy 
edellyttääkseen urakkakilpailuissa ja muissa hankinnoissa niin 
Suomesta ja Virosta kuin muistakin EU-maista olevilta yrityksiltä, että 
ne sitoutuvat tarjouksessaan maksamaan Suomessa voimassaolevien 
työehtosopimusten mukaista palkkaa? Entä millä tavalla kaupunki 
aikoo valvoa, että näin tapahtuu myös käytännössä ja että tähän 
valvontaan on riittävät resurssit?" (Ryj)

Esittelijä

Kaikki 18.3.2013 klo 12 mennessä jätetyt kysymykset ovat tämän 
esityksen liitteenä, ja ne on toimitettu kaupunginjohtajan tai 
apulaiskaupunginjohtajan vastattavaksi seuraavasti:

5 (Sj), 6 (Stj), 7 (Ryj), 8 (Kj) ja 9 (Ryj)

Kirjalliset vastaukset kaikkiin kysymyksiin julkaistaan kaupungin 
verkkosivuilla kyselytunnin päätyttyä. Seuraava kyselytunti pidetään 
24.4.2013. Tälle kyselytunnille tarkoitetut kysymykset on toimitettava 
viimeistään 15.4.2013 klo 12 kaupungin kirjaamoon 
(helsinki.kirjaamo@hel.fi).

Lisätiedot
Kirsi Hakola, sihteeri, puhelin: (09) 310 36180

kirsi.hakola(a)hel.fi

Liitteet

1 Kyselytunnille 27.3.2013 jätetyt kysymykset


