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3 § 

Esityslistan asia nro 3 

 

KAUPUNGINVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA 

VUODEKSI 2013  

 

Valtuutettu Männistö 

 
Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. 
 
Esitän, että valtuuston puheenjohtajaksi valitaan Mari Puoskari, val-
tuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valitaan Harri Bogomoloff 
ja valtuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi valitaan Sara Paavolainen. 

 
 

4 § 

Esityslistan asia nro 4 

 

KAUPUNGINVALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 2013 - 2016  

 

Ledamoten Thors 

 
Tack värderade ordförande.  
 
Samtidigt som jag ber att få gratulera  ? presidie ber jag att få föreslå 
en ändring. I det utdelade pappret är det föreslaget att Klas Weckman 
skall vara Otso Kivekäs suppleant. Det är inte möjligt, utan jag uppre-
par det förslag som jag har gjort i systemet, det vill säga att det är Päivi 
Storgård som var Otso Kivekäs suppleant. 
 
Jaettu ehdotus ei ole mahdollinen, vaan valtuutettu Päivi Storgård on 
Otso Kivekkään varajäsenenä. 
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5 § 

Esityslistan asia nro 5 

 

KUNTALAIN 17 §:SSÄ TARKOITETUT VAALIT 

 

Valtuutettu Rissanen 

 
Kiitos, puheenjohtaja. 
 
Vaikka tämä opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston valitseminen 
jää nyt pöydälle, teen sen pohjaan lisäyksen. Siellä on kokoomuksen   
? tyhjä rivi, johon ehdottaisin jäseneksi Ted Apteria ja hänelle varajä-
seneksi Anniina Kitulaa. Sen lisäksi opetuslautakunnan suomenkieli-
seen jaostoon siellä on virheellisesti pohjassa vihreille hyvitetty 3 paik-
kaa, joista 1 kuuluu kokoomukselle. Se on tyhjänä rivinä, ja siihen tulisi 
jäseneksi Anniina Palm ja hänen varajäsenekseen Ted Apter, eli lauta-
kunnasta molemmat. 
 
Kiitos. 

 

Valtuutettu Kari 

 
Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. 
 
Vihreitten osalta tekisin seuraavat muutos-/lisäysehdotukset. Opetus-
lautakuntaan ja sitä kautta suomenkieliseen jaostoon varsinaiseksi jä-
seneksi Outi Alanko-Kahiluoto ja hänen varalleen Meeri Kuikka. Varsi-
naiseksi jäseneksi Katri Korolainen-Virkajärvi ja hänen varalleen Mark-
ku Hannula. Ruotsinkieliseen osastoon ja myös opetuslautakunnan 
varsinaiseksi jäseneksi Bernt Nordman ja hänen varalleen Peter Stadi-
us. Tämän lisäksi ruotsinkieliseen jaostoon Lena Sjöberg-Tuominen 
varsinaiseksi jäseneksi ja hänen varalleen Frida Westerback. Sosiaali- 
ja terveyslautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi Laura Nordström ja hä-
nen varalleen Kati Juva. Varsinaiseksi jäseneksi Hannu Tuominen ja 
hänen varalleen Leena Riittinen. Varsinaiseksi jäseneksi Husein Mu-
hammed ja hänen varalleen Marko Rosenholm. Tämän lisäksi soten 
ensimmäiseen jaostoon puheenjohtajaksi Hannu Tuominen ja varalle 
Leena Riittinen. 
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Kiitos. 
 

Valtuutettu Lindell 

 
Kiitoksia, puheenjohtaja. 
 
Ehdotan perussuomalaisten osalta eläintarhan johtokuntaan varalle 
Belle Selene Xian tilalle Raimo Mattssonia. 

 

Ledamoten Thors 

 
Värderade ordförande.  
 
Trots att jag inte får upp bilaga 1 tror jag att här finns ett fel. 
 
Opetuslautakunnan varsinaisen jäsenen Johan Ekmanin varajäsenenä 
tulee olla Tove Ørsted. Ruotsinkielisessä jaostossa tulee olla varsinai-
sena jäsenenä Ekman, hänen varajäsenenään Ørsted ja toinen jäse-
nenä Veronica Hertzberg, varajäsenenä Thomas Holmén, vaikkakin 
puheenjohtaja totesi, että ei vielä tänään valita. 

 

Valtuutettu Ebeling 

 
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut, tiedotusvälineiden 
edustajat ja kansalaiset. 
 
Moni sanoo olevansa huolissaan matalasta äänestysprosentista. On 
katsottu, että kansa ei arvosta demokratiaa. Tälle on esitetty monia se-
lityksiä, mutta yksi yleinen selitys on se, että kansa ei luo poliitikkoihin. 
Monen mielestä poliitikot ovat itsekkäitä ja ajavat vain omaa etuaan vä-
littämättä kansasta tai sen tahdosta. Vaalit ovat edustuksellisen demo-
kratian perusta. Jokainen ihminen on tasa-arvoinen, ja niinpä jokaisella 
ihmisellä on vaaleissa yhtä paljon valtaa. Vaaleissa kansalaiset äänes-
tävät tahtonsa mukaisesti. Vaalitulos ilmaisee kansan tahdon. Siksi sii-
nä annetut valtasuhteet ovat kansan antamia ja niiden kunnioittaminen 
on kansan kunnioittamista. Pyrkimys muuttaa kansan antamia val-
tasuhteita on siten kansan ja demokratian ylenkatsomista.  
 
Tämänkertaisten luottamuspaikkaneuvottelujen aluksi yhdessä todet-
tiin, että neuvotteluissa pyritään kunnioittamaan käytyjen vaalien tulos-
ta. Neuvotteluissa suuret puolueet toimivat kuitenkin vastoin näitä kau-
niita sanoja. Tämä ei nähdäkseni voi mitenkään olla vahinko, sillä en-
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siksi suuret puolueet torjuivat pienten ja keskisuurten puolueiden eh-
dottoman pisteytysjärjestelmän käyttämisen. Pisteytysjärjestelmähän 
tekisi luottamuspaikkaneuvotteluista ja vallanjaosta näkyvää. 
 
(Puheenjohtajan välihuomautus.) 
 
Tämä liittyy erittäin läheisesti tähän. 
 
Koska itse neuvotteluprosessi on tärkeä osa tätä kokonaisuutta, niin 
minusta tämä on kansalaisten kannalta erittäin tärkeä asia.  
 
Välihuuto! 
 
Se liittyy siihen, että näitä kansan antamia valtasuhteita muutettiin 
näissä neuvotteluissa, ja minusta kansan on tärkeää tietää se. Ensiksi-
kin vallankäytön ydin on kaupunginhallitus. Sen suhteen varsinkin ko-
koomus mielestäni häikäilemättömästi kampesi toisenlaista tulosta vaa-
litulokseen verrattuna. Toiseksi suurimmat puolueet ottivat yliedustuk-
sen tärkeimmistä lautakunnista jättäen pienemmille enemmän vähem-
piarvoisia lautakuntapaikkoja. Kolmanneksi suuret puolueet ottivat 
merkittävän yliedustuksen puheenjohtajuuksista. Mielestäni selkeä 
pohjanoteeraus oli se, kun neuvottelujen vetäjä uhkasi, että mikäli kris-
tillisdemokraatit pyrkivät käyttämään kansan heille antamaa valtaa vai-
kuttaakseen kaupunginhallituksen kokoonpanoon, kristillisdemokraa-
teilta viedään kaikki neuvoteltavat luottamuspaikat.  
 
Arvoisa puheenjohtaja. 
 
Tein pienten ja keskisuurten puolueiden edustajien avustuksella ehdo-
tuksen pisteytysjärjestelmästä. Se osoittaa selvästi, miten pienet ja 
keskisuuret puolueet kärsivät näissä neuvotteluissa isojen puolueiden 
epädemokraattisesta toiminnasta. Toivon, että ennen seuraavia vaaleja 
pienet ja keskisuuret puolueet sopivat liittoutuvansa luottamuspaikka-
neuvotteluissa puolustaakseen äänestäjiensä oikeuksia ja demokrati-
aa. 
 
Kiitos. 

 

Ledamoten Wallgren (replik) 

 
Bästa fullmäktige. Arvoisa väki. 
 
Mika Ebeling nostaa mielestäni esille tärkeän asian. Pidän hyvänä, että 
hän nostaa esiin myös periaatteellisia kysymyksiä henkilövalintojen yh-
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teydessä. On totta, että näitä neuvotteluja käydään myös itsekkäin pyr-
kimyksin. Pidän hyvänä sitä, että Ebeling nostaa esille tämän pisteytys-
järjestelmän mahdollisuuden. Ongelmana on se, että pisteytysjärjes-
telmä ei vielä ratkaise näitä käytännön pulmia siitä, miten paikkajako pi-
tää tehdä sen takia, että se, mitä milloinkin halutaan pisteyttää, on 
myös poliittisen arvion kysymys, jota ei ole helppo ratkaista etukäteen. 
Minun mielestä se, mikä auttaa tässä, on avoimuus eikä niinkään me-
kaaninen pisteytys. 
 

Valtuutettu Ebeling 

 
Arvoisa puheenjohtaja.  
 
Pidän Thomas Wallgrenin avoimesta suhtautumisesta ja haluan ihan 
vain lyhyesti sanoa, että järjestelmä voidaan kyllä laatia sellaiseksi, että 
se ottaa huomioon erilaisia näkökulmia. Sanoisin vain, että niin sanottu 
dynaaminen pisteytysjärjestelmä toimii juuri sillä tavalla. Se jääköön 
toiseen yhteyteen, mutta haluan sen tuoda, kun tämä nostettiin. 

 

Valtuutettu Hakanen 

 
Kiitoksia, puheenjohtaja. 
 
On totta, että tässä ehdotuksessa suhteellisuus ei toteudu hyvin. Näi-
den Ebelingin mainitsemien ongelmien lisäksi haluaisin kiinnittää huo-
miota siihen, että nyt tehdyn ehdotuksen perusteella erittäin suuri osa 
kaupungin palveluja koskevasta päätösvallasta keskittyy entistä pie-
nemmälle joukolle, erityisesti sosiaali- ja terveyslautakunnalle, jonka 
työmäärä tulee olemaan valtava ja jonka päätöksenteon valmistelussa 
ja keskustelussa kysymys siitä, miten asukkaita kuullaan ja miten tämä 
lautakunta pystyy selviytymään tehtävästään, tulee olemaan erittäin 
vaikea ja haastava. Itse toivoisin, että kun nyt valitaan eri tehtäviin luot-
tamushenkilöitä, niin tämä toimielimet miettisivät omaa suhdettaan 
asukkaisiin ja niihin demokratiatavoitteisiin, joihin Helsingin kaupunki 
on asettanut asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja osal-
listuvan demokratian kehittämiseksi. 
 
Kiitos. 
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