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77 §
Helsingin kaupungin varautumisen toimeenpano korona-tilanteessa 
25.3-27.3.2020

HEL 2020-003996 T 00 01 00

Päätös

Kansliapäällikkö kehottaa asianomaisia toimialoja toteuttamaan seu-
raavat koordinaatioryhmässä tehdyt asiakasmaksuja koskevat linjauk-
set:

 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut: Poissaolopäivät hyvitetään 
kaupungin järjestämän varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta täy-
simääräisesti poissaolosuosituksen voimassaolon ajan. Maaliskuun 
laskutus siirretään huhtikuun loppuun.

 Koululaisten iltapäivätoiminta: Mikäli palvelua ei ole käytetty kau-
pungin avustaman koululaisten iltapäivätoiminnan asiakasmaksut 
hyvitetään täysimääräisesti poissaolosuosituksen voimassaolon 
ajan ja maaliskuun asiakasmaksusta peritään 50 %.

 Leikkipuistojen välipalamaksut: Mikäli palvelua ei ole käytetty hyvi-
tetään täysimääräisesti poissaolosuosituksen voimassaolon ajan ja 
maaliskuun asiakasmaksusta peritään 50 %.

 Vapaan sivistystyön kurssimaksut palautetaan niistä kursseista, 
joista on jäänyt yli 50 % kurssikerroista pitämättä. Osa kursseista 
järjestetään etäopiskeluna ja osa korvataan myöhemmin järjestettä-
villä kurssikerroilla. 

 Ohjatun liikunnan keskeytettyjen kurssien asiakkaille annetaan 50 
%:n alennus syksyn 2020 kurssimaksuista.

 Kulttuuritalojen maksullisten vapaa-ajan kurssien asiakkaille anne-
taan 50 %:n alennus syksyn 2020 kurssimaksuista.

 Yksityisille, perusopetuslain mukaista ja kaupungin avustamaa kou-
lulaisten iltapäivätoimintaa järjestäville maksetaan lisäavustuksena 
asiakasmaksumenetykset laskua vastaan, jos toimintaa ei ole muu-
toin jo suljettu eikä palvelun tarjoaja ole rajoittanut toimintaa omilla 
päätöksillään.

Lisäksi kansliapäällikkö päätti seuraavat kaupunkiympäristön toimialaa 
koskevat asiat ajalla 25.3.-27.3.2020:
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 Kansliapäällikkö kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa valmiste-
lemaan kaupungin yritysvuokralaisten vuokria koskevat linjaukset 
siten, että eräitä liikehuoneita ja toreja koskeva vuokravapautus 
myönnetään kolmeksi kuukaudeksi ajalla 1.4.-30.6.2020. 

 Kansliapäällikkö kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa ryhtymään 
pysäköinnin erityisjärjestelyihin terveydenhuollon henkilökunnan 
liikkumisen helpottamiseksi.

Kansliapäällikkö päätti seuraavat henkilöstöä ja hallintoa koskevat va-
rautumisasiat ajalla 25.3-27.3.2020:

 Kaupunki laatii Uudenmaan ulkopuolella asuville työntekijöilleen to-
distuksen, jolla henkilö voi osoittaa työnteon välttämättömyyden. 
Palvelukeskuksen puhelinpäivystys vastaa poliisilta tuleviin tiedus-
teluihin. Päivystykselle annetaan riittävät henkilöstötietojärjestelmän 
käyttöoikeudet ja –opastus. 

 Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa etätyötä teh-
dään aina, kun se on työtehtävät huomioiden mahdollista. Etätyöstä 
päättää lähiesihenkilö. 

 Mikäli etätyö ei ole mahdollista, palvelukokonaisuuden johtaja, pal-
velun päällikkö tai näitä vastaava linjaa ja ohjeistaa sen erikseen. 

 Varhaiskasvatuksen osalta valmistellaan erillinen tarkennettu ohje 
etätyöstä.

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-
tös 1.3.2020). Kansliapäällikkö on päättänyt 13.3.2020 § 57, 18.3.2020 
§ 66, 20.3.2020 § 70 ja 25.3.2020 § 73 edellisen kerran varautumises-
ta.  Edellä todettujen toimenpiteiden tarkemmat perustelut kirjataan tar-
peen mukaan myöhemmin valmistuvassa perustelumuistiossa.

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

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Toimialat
Virastot
Liikelaitokset
Tilannekuva


