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5 Valtuutettu Nina Huru: 
 
Asiakirjojen julkisuus ja Helsinki–Vantaa-selvitys 
 

”Asiakirjojen julkisuudesta on säädetty laissa. Helsinki–Vantaa-selvitys 
valmistui 21.12.2010 ja asiaan liittyvät raportit ovat luettavissa Helsin-
gin kaupungin nettisivuilta samoin kuin Helsinginseutu.fi sähköisiltä si-
vuilta. Osan kaupunkilaisista tieto varmasti tavoittaa näin, mutta kaikilla 
kaupunkilaisilla ei ole käytössään sähköisiä tietojärjestelmiä tai tarvitta-
via taitoja niiden käyttöön.  
 
Edellä mainittujen asioiden perusteella kysynkin: 
Millä tavoin varmistetaan kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuudet 
jatkossa erilaisissa selvityksissä suhteessa asiakirjojen julkisuuteen? 
Mihin käytännön toimenpiteisiin Helsingin kaupunki aikoo ryhtyä var-
mistaakseen kaupunkilaisten tiedonsaannin Helsinki–Vantaa-selvi-
tykseen liittyen?” (Kj) 
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VASTAUS VT NINA HURUN KYSYMYKSEEN NRO 5/2011 
 

Vastauksena esitettyyn kysymykseen kaupunginjohtaja esittää seuraa-
vaa:  
 
Helsinki−Vantaa-selvityksestä on tiedotettu kuntalain 29 §:n sekä jul-
kisuusperiaatteiden mukaisesti samalla tavoin, kuin muistakin kunnas-
sa vireillä olevista asioista. Helsinki−Vantaa-selvityksen seurantaryhmä 
hyväksyi viestintää varten myös erillisen suunnitelman, joka perustuu 
kaupunkien omiin viestinnän ohjeisiin sekä kuntien hyvän viestinnän 
periaatteisiin. Viestintäsuunnitelma koskee hankkeen ulkoista tiedotta-
mista selvityksen etenemisestä. Tärkeimmät kohderyhmät ovat Helsin-
gin ja Vantaan asukkaat, muut Helsingin seudulla asuvat sekä sidos-
ryhmät ja yhteistyökumppanit.  

 
Selvitystä käsitelleiden työryhmien työstä, kokouksista ja päätöksistä 
sekä muista keskeisistä asioista on tiedotettu kattavasti kaupunkien 
verkkosivuilla ja www.helsingiseutu.fi-sivustolla. Viestintä on toimittanut 
aktiivisesti uutisia ja tiedotteita joukkotiedotusvälineillle.  Samoin koko-
usten päätöksistä on tiedotettu viestimille. Viestimien välityksellä asuk-
kaat ovat saaneet tietoa selvityksen vaiheista.  

 
Selvitystä kaupunginvaltuutetuille esittelevä informaatiotilaisuus 
4.11.2010 videoitiin ja se on edelleen katsottavissa Helsinkikanavan 
arkistossa. Tilaisuus videoitiin ja lähetettiin verkossa ja sitä oli mahdol-
lista seurata kaapelitalouksissa suorana lähetyksenä DINA-kanavalla 
(nyk. Stadi.TV-kanavalla).   

 
Helsingin ja Vantaan kaupunginvaltuustot päättävät selvityksen jatko-
toimista 31. tammikuuta 2011.  Kaupunginvaltuustojen kokoukset ovat 
yleisölle avoimia tilaisuuksia, joita voi seurata yleisölehterillä tai videoi-
tuna suorana lähetyksenä Helsinkikanavan tai Stadi.TV-kanavan kaut-
ta. Kokouksista esityslistoineen lähetetään tiedote joukkotiedotusväli-
neille etukäteen. Kokouksista laaditaan myös päätöstiedote, joka jul-
kaistaan verkossa ja lähetetään välittömästi kokouksen jälkeen kaikille 
viestimille.  

 
Kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi myös tule-
vissa erilaisissa selvityksissä toimitaan kuntalain ja julkisuusperiaattei-
den mukaisesti tiedottamalla asukkaille kunnassa vireillä olevista asi-
oista ja suunnitelmista aktiivisesti ja avoimesti. Asiakirjat, selvitykset ja 
mietinnöt ovat julkisia asiakirjoja ja jokaisella kunnan asukkaalla on oi-
keus saada tietoa niistä.  
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