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24 §
Päätös tutkimusluvan myöntämisestä

HEL 2022-002495 T 13 02 01

Päätös

Strategiajohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** tutkimushank-
keelle "Päätöksenteon tuki ympäristölähtöisten monimutkaisten ja kau-
askantoisten riskien hallintaan kaupunkialueilla / Longrisk" (Suomen 
Akatemian kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden tutkimusohjelman v. 
2020-2023 rahoittama tutkimushanke) päätöksen perusteluista tar-
kemmin ilmenevillä ehdoilla.

Tutkimuslupa koskee Helsingissä järjestettäviä tilannehuoneharjoituk-
sia sekä haastatteluja. Niiden käytännön toteutuksesta sovitaan erik-
seen tutkimuksen yhteyshenkilön kanssa. Yhteyshenkilö on asiantuntija 
kaupunkistrategiayksikön turvallisuus- ja valmiustiimistä. 

Tutkimuslupa on voimassa 30.11.2023 saakka. 

Päätöksen perustelut

Tutkimushankkeen tavoitteena on vahvistaa suomalaisten kaupunkien 
monimutkaisten ympäristöriskien pitkän tähtäimen hallintaa strategisten 
tilannehuoneharjoitusten avulla sekä testata kaupunkien varautumisen 
ja maankäytön suunnitelmien edellytykset kohdata poikkeuksellisen 
suuret, monimutkaiset ja toistuvat ympäristökriisit.

Tämä tutkimuslupa kohdistuu Helsingissä järjestettäviin kahteen tilan-
nehuoneharjoitukseen sekä niihin liittyviin haastatteluihin. Harjoitukset 
koskettavat sekä keskushallintoa että toimialoja. Tilannehuoneharjoi-
tuksissa lähtökohtana on tilanne, jossa kaupungin on pakko nopeasti 
arvioida uudelleen vallitsevien strategisten suunnitelmien edellytykset 
kohdata poikkeuksellisen suuret, monimutkaiset ja toistuvat ympäris-
tökriisit. Harjoituksella vahvistetaan kaupungin pitkän tähtäimen pää-
töksentekokykyä. 

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja: 
- Kerättyjä tietoja saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta 
varten.
- Tutkija ja tutkijaryhmä sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lain-
säädännön tutkijoille asettamia vaatimuksia. 
- Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hy-
vää tieteellistä käytäntöä noudattaen.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (2)
Kaupunginkanslia
Strategiaosasto

31.03.2022

Strategiajohtaja

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 FI02012566

- Tutkimusaineisto hävitetään tai arkistoidaan arkistolain edellyttämällä 
tavalla hankkeen päättyessä. 

Lisätiedot
Katariina Kainulainen-Dambrosio, asiantuntija, puhelin: 09 310 64792

katariina.kainulainen-dambrosio(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus
.


