
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (2)
Kaupunginkanslia

17.04.2020

Kansliapäällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 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

95 §
Helsingin kaupungin varautumisen toimeenpano 10.4.-17.4.2020

HEL 2020-004877 T 00 01 00

Päätös

Kansliapäällikkö kehottaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa toteut-
tamaan seuraavat koordinaatioryhmässä tehdyt linjaukset.

 27.4.2020 alkaen etäoppilailla tai heidän huoltajillaan on mahdolli-
suus valita kahdesta ruokailutavasta: a) Ilmoittautuneet etäoppilaat 
noutavat kylmät pakatut ruoka-annokset kotiin kaksi kertaa viikossa 
valitsemastaan koulusta. Ruoka-annosten jakaminen tapahtuu por-
rastetusti ja hygieniasuosituksia noudattaen. b) Ilmoittautuneet oppi-
laat tulevat koululle syömään (nykyinen malli). 

 Kuljetuksen piirissä olevat etäoppilaat saavat halutessaan kuljetuk-
sen koululle ruokailuun. Jos huoltaja ei halua kuljetusta, heille mak-
setaan ateriakorvaus (2,5 euroa) kotona tapahtuvan ruokailun tu-
kemiseksi.

Kansliapäällikkö kehottaa sosiaali- ja terveystoimialaa toteuttamaan 
koordinaatioryhmässä tehdyt linjaukset henkilöstön sairastumisten eh-
käisemiseksi ja riskin hallitsemiseksi.

Kansliapäällikkö kehottaa toimialoja toteuttamaan seuraavat koordinaa-
tioryhmässä tehdyt linjaukset:

 Kaupunki voi myöntää yritys- yms. tonttien vuokralaisille vapautuk-
sen maanvuokran maksuvelvoitteesta koordinaatioryhmässä sovi-
tuin periaattein.

Kansliapäällikkö kehottaa keskushallintoa toteuttamaan seuraavat kau-
pungin muuta toimintaa koskevat koordinaatioryhmän linjaukset.

 Pääministerille lähetetään pormestarin kirje tarpeesta linjata valta-
kunnallisesti kesän suurtapahtumat. Mikäli kansallista linjausta ei 
saada 30.4. mennessä, kaupunki harkitsee asiassa kaupunkitasoi-
sen linjauksen tekemistä tartuntatautilain 58 §:n perusteella.

Päätöksen perustelut

Edellä todetut toimenpiteet on käsitelty ja linjattu kaupungin koronavi-
rus-koordinaatioryhmässä ja tarvittavilta osin kaupungin johtoryhmäs-
sä. Kaupungin valmiutta on aikaisemmin kohotettu sosiaali- ja terveys-
toimialalla ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla (Pormestarin pää-
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tös 1.3.2020). Kansliapäällikkö on päättänyt 13.3.2020 § 57, 18.3.2020 
§ 66, 20.3.2020 § 70 25.3.2020 § 73, 29.3.2020 § 77, 4.4.2020 § 88 ja 
9.4.2020 § 92 edellisen kerran varautumisesta. Edellä todettujen toi-
menpiteiden tarkemmat perustelut kirjataan tarpeen mukaan myöhem-
min valmistuvassa perustelumuistiossa.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan kanslia-
päällikkö päättää varautumisen toimeenpanosta.
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