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§ 275
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Amanda Pasasen valtuustoaloitteesta maksuttomien kuukautisväli-
neiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille

HEL 2020-010631 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle Amanda Pasasen valtuustoaloitteesta maksuttomien 
kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille:

Kaupunginvaltuusto palautti valmisteluun Amanda Pasasen valtuustoa-
loitteen maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vä-
hävaraisille. Valtuusto edellytti erilaisten jakelumahdollisuuksien kartoit-
tamista sekä valmistautumista rajatun kokeilun käynnistämiseen peru-
sopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialalla on kartoitettu erilaisia kuukautisvälineiden jakamisen 
muotoja ja kustannuksia näille vaihtoehdoille. 

Aloitteessa ehdotetaan, että maksuttomia kuukautisvälineitä jaettaisiin 
nuorille ja vähävaraisille. Aloitteen mukaan kuukautisvälineiden tarjoa-
misessa tulisi huomioida käyttäjien henkilökohtaiset valinnat. Helsingis-
sä oli 13−29 -vuotiaita menstruoivia vuonna 2019 lähes 80 000. Kuu-
kautisvälineiden hinnat vaihtelevat, mutta halvin terveyssidepakkaus 
olisi hinnaltaan 1,04 euroa ja tamponipakkaus 1,10 euroa. Kuukuppien 
hinta-arvio olisi 30 euroa. Kuukautissiteitä tai tamponeja tarvitaan kaksi 
pakettia kuukaudessa. Kuukupin käyttäjät tarvitsevat kuukupin lisäksi 
aloitustarvikkeet. Jos oletetaan, että 40 prosenttia käyttäisi kuukautissi-
teitä ja 40 prosenttia tamponeja, olisivat kokonaiskustannukset kaikkien 
13−29 -vuotiaiden menstruoivien osalta 136 900 euroa kuukaudessa. 
Kuukupin käyttäjien ollessa 20 prosenttia menstruoivien osuudesta olisi 
heidän osaltaan kustannukset 960 000 euroa. Kuukupin, tamponien ja 
kuukautissiteiden yhteiskustannukset kaikkien menstruoivien osalta oli-
sivat 1 642 800 euroa vuodessa. Välinekustannusten lisäksi jakelumuo-
to vaikuttaa kokonaiskustannuksiin. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kehotti (9.2.2021 § 22) kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialaa käynnistämään pilotin maksuttomien kuukautis-
välineiden jakamisesta perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitok-
sissa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on selvitetty maksutto-
mien kuukautisvälineiden pilotointia neljän kuukauden ajan neljässä 
yksikössä, joissa opiskelee yhteensä noin 1600 menstruoivaa oppijaa.  
Kuukautisvälineet tulisivat näille neljälle kuukaudelle maksamaan 21 
000 euroa (mikäli 40 prosenttia käyttäisi kuukautissiteitä, 40 tamponeja 
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ja 20 kuukuppeja). Jakelu voitaisiin toteuttaa joko automaatilla tai hen-
kilöstöresursseilla. 

Tällä hetkellä markkinoilta ei löydy automaatteja, jotka mahdollistaisivat 
käyttäjille räätälöityjen kuukautisvälineiden noudon kuukausittain. Kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialan selvitysten mukaan automaatti on to-
teutettavissa, mutta sen suunnittelu vaatii yhteiskehittelyä jakeluauto-
maatteja tarjoavien yritysten kanssa. Vuokrattavia automaatteja ei ole 
markkinoilla toistaiseksi tähän tarkoitukseen saatavilla. Eräs hoitotar-
vikkeiden jakeluautomaatteja myyvä yritys arvioi yhden laitteiston hin-
naksi 20 000 euroa. Koulun tai oppilaitoksen ostama lokerikko mahdol-
listaisi 20 oppijan noudon päivää kohden. Tämän lisäksi tuotteiden ti-
lauksesta, automaatin päivittäistäytöstä ja asiakastyöstä vastaisi erik-
seen palkattava työntekijä. Kuukautisvälineiden jakaminen automaatilla 
tulisi yrityksen hinta-arvion mukaan olemaan neljän yksikön osalta 80 
000 euroa. Kun summaan lisätään työntekijä- ja kuukautisvälinekus-
tannukset, nousevat pilotin kokonaiskustannukset yli 110 000 euroon.

Sosiaali- ja terveyslautakunta (19.1.2021 § 13) totesi lausunnossaan, 
ettei ilmaisten kuukautisvälineiden jakaminen koulu- ja opiskelutervey-
denhuollossa kuulu terveydenhuoltolain mukaisiin koulu- ja opiskeluter-
veydenhuollon perustehtäviin. 

Koska välineiden jakaminen ei myöskään kuulu opettajien virka- ja työ-
ehtosopimuksen mukaisiin työtehtäviin, mikäli kouluilla jaettaisiin kuu-
kautisvälineitä, tulee ne jakaa muutoin, kuin opetushenkilöstön toimes-
ta. Tällöin tulisi kuukautisvälineiden jakelijaksi palkata työntekijä. Täl-
löin välineet tilattaisiin suoraan yksikköihin ja jakelija hoitaisi kuukautis-
välinepakettien räätälöinnin ja jakamisen käyttäjäkohtaisesti. Tässä to-
teutuksessa haasteena olisi välineiden varastointi ja jakelu sellaisessa 
paikassa, joka mahdollistaisi oppijalle kuukautisvälineiden noutamisen 
huomiota herättämättä. Maksuttomien kuukautissuojien pilotissa kuu-
kautisvälineiden jakelija palkattaisiin viidelle kuukaudelle, jolloin palk-
kakustannukset olisivat 25 500 euroa. Projektikoordinaattorin palkka ja 
kuukautisvälineiden hankintakustannukset tulisivat karkeasti arvioituna 
olemaan yhteensä noin 46 000 euroa. 

Parhain tapa jakelun hoitamiseen olisi automaatti, joka olisi kaikkien 
helsinkiläisten nuorten ja vähävaraisten, ei vain Helsingin kaupungin 
koulujen ja oppilaitosten oppijoiden saavutettavissa. Automaatti tulisi si-
joittaa tilaan, josta välineiden saanti hoituisi vaivattomasti, itselleen so-
pivaan aikaan ja huomiota herättämättä. Tällaisiksi jakelupaikoiksi so-
veltuisi parhaiten esimerkiksi apteekit ja terveysasemat.  Ongelmana 
on, että tiedossa ei ole automaattien saatavuutta. 
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Kartoituksessa selvisi jakelun haasteellisuus asian sensitiivisyyden se-
kä korkeiden resurssien suhteen. Jotta oppijat pääsisivät vaikuttamaan 
pilotoinnin sisältöön ja toteutukseen, tulisi pilotointi toteuttaa alusta lop-
puun asti yhteistyössä heidän kanssaan. Keskeistä pilotissa olisi vai-
kuttavuuden arviointi alku- ja loppukyselyjen avulla. Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialalla ei ole resursseja pilotoinnin toteuttamiseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta tukee jakelukokeilun järjestämistä so-
veltaen erilaisia kustannustehokkaan jakelun malleja. Samalla lauta-
kunta toteaa, että koulu- ja opiskeluterveydenhuolto soveltuu parhaiten 
kokeilun järjestäjäksi. Pilotti edellyttää tiivistä yhteistyötä soten ja kas-
kon toimialojen välillä. Pilotoinnille tulee osoittaa resurssit seuraavan 
vuoden talousarvioon.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sini Korpinen: Muutetaan lausunnon kohta 10 kuulumaan seuraavasti:

"Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että maksuttomien kuukautis-
välineiden jakaminen ei kuulu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pe-
rustehtäviin. Jo nyt kouluterveydenhoitaja voi kuitenkin jakaa kuukau-
tisvälineitä tarvittaessa nuorille. Tätä menettelyä lautakunta pitää hyvä-
nä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kuitenkaan näe asian sensitiivi-
syyden vuoksi koulujen ja oppilaitosten soveltuvan parhaiten maksut-
tomien kuukautisvälineiden jakamiseen laajassa mittakaavassa. Vuo-
den 2022 talousarvioehdotukseen ei ole huomioitu määrärahaa mak-
suttomien kuukautisvälineiden pilotoinnin toteuttamiseksi."

Kannattaja: Veli-Pekka Dufva

Vastaehdotus:
Ozan Yanar: Korvataan kappale 10 seuraavasti: 

"Kasvatus- ja koulutuslautakunta tukee jakelukokeilun järjestämistä so-
veltaen erilaisia kustannustehokkaan jakelun malleja. Samalla lauta-
kunta toteaa, että koulu- ja opiskeluterveydenhuolto soveltuu parhaiten 
kokeilun järjestäjäksi. Pilotti edellyttää tiivistä yhteistyötä soten ja kas-
kon toimialojen välillä. Pilotoinnille tulee osoittaa resurssit seuraavan 
vuoden talousarvioon."

Kannattaja: Petra Malin

Sini Korpisen ja Ozan Yanarin vastaehdotuksista äänestettiin vastak-
kain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain esittelijän 
ehdotuksen kanssa. 

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Muutetaan lausunnon kohta 10 kuulumaan seuraavasti: 
"Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että maksuttomien kuukautis-
välineiden jakaminen ei kuulu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pe-
rustehtäviin. Jo nyt kouluterveydenhoitaja voi kuitenkin jakaa kuukau-
tisvälineitä tarvittaessa nuorille. Tätä menettelyä lautakunta pitää hyvä-
nä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kuitenkaan näe asian sensitiivi-
syyden vuoksi koulujen ja oppilaitosten soveltuvan parhaiten maksut-
tomien kuukautisvälineiden jakamiseen laajassa mittakaavassa. Vuo-
den 2022 talousarvioehdotukseen ei ole huomioitu määrärahaa mak-
suttomien kuukautisvälineiden pilotoinnin toteuttamiseksi."
EI-ehdotus: Korvataan kappale 10 seuraavasti:  "Kasvatus- ja koulutus-
lautakunta tukee jakelukokeilun järjestämistä soveltaen erilaisia kus-
tannustehokkaan jakelun malleja. Samalla lautakunta toteaa, että kou-
lu- ja opiskeluterveydenhuolto soveltuu parhaiten kokeilun järjestäjäksi. 
Pilotti edellyttää tiivistä yhteistyötä soten ja kaskon toimialojen välillä. 
Pilotoinnille tulee osoittaa resurssit seuraavan vuoden talousarvioon."

Jaa-äänet: 6
Ted Apter, Veli-Pekka Dufva, Nora Grotenfelt, Pia Kopra, Sini Korpi-
nen, Mirita Saxberg

Ei-äänet: 7
Jussi Chydenius, Emma Kari, Vesa Korkkula, Petra Malin, Markku 
Rantahalvari, Nasima Razmyar, Ozan Yanar

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Ozan 
Yanarin vastaehdotuksen äänin 7 - 6.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Korvataan kappale 10 seuraavasti:  "Kasvatus- ja koulutus-
lautakunta tukee jakelukokeilun järjestämistä soveltaen erilaisia kus-
tannustehokkaan jakelun malleja. Samalla lautakunta toteaa, että kou-
lu- ja opiskeluterveydenhuolto soveltuu parhaiten kokeilun järjestäjäksi. 
Pilotti edellyttää tiivistä yhteistyötä soten ja kaskon toimialojen välillä. 
Pilotoinnille tulee osoittaa resurssit seuraavan vuoden talousarvioon."

Jaa-äänet: 6
Ted Apter, Veli-Pekka Dufva, Nora Grotenfelt, Pia Kopra, Sini Korpi-
nen, Mirita Saxberg
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Ei-äänet: 7
Jussi Chydenius, Emma Kari, Vesa Korkkula, Petra Malin, Markku 
Rantahalvari, Nasima Razmyar, Ozan Yanar

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Ozan 
Yanarin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 7 - 6.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle Amanda Pasasen valtuustoaloitteesta maksuttomien 
kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille:

Kaupunginvaltuusto palautti valmisteluun Amanda Pasasen valtuustoa-
loitteen maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vä-
hävaraisille. Valtuusto edellytti erilaisten jakelumahdollisuuksien kartoit-
tamista sekä valmistautumista rajatun kokeilun käynnistämiseen peru-
sopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialalla on kartoitettu erilaisia kuukautisvälineiden jakamisen 
muotoja ja kustannuksia näille vaihtoehdoille. 

Aloitteessa ehdotetaan, että maksuttomia kuukautisvälineitä jaettaisiin 
nuorille ja vähävaraisille. Aloitteen mukaan kuukautisvälineiden tarjoa-
misessa tulisi huomioida käyttäjien henkilökohtaiset valinnat. Helsingis-
sä oli 13−29 -vuotiaita menstruoivia vuonna 2019 lähes 80 000. Kuu-
kautisvälineiden hinnat vaihtelevat, mutta halvin terveyssidepakkaus 
olisi hinnaltaan 1,04 euroa ja tamponipakkaus 1,10 euroa. Kuukuppien 
hinta-arvio olisi 30 euroa. Kuukautissiteitä tai tamponeja tarvitaan kaksi 
pakettia kuukaudessa. Kuukupin käyttäjät tarvitsevat kuukupin lisäksi 
aloitustarvikkeet. Jos oletetaan, että 40 prosenttia käyttäisi kuukautissi-
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teitä ja 40 prosenttia tamponeja, olisivat kokonaiskustannukset kaikkien 
13−29 -vuotiaiden menstruoivien osalta 136 900 euroa kuukaudessa. 
Kuukupin käyttäjien ollessa 20 prosenttia menstruoivien osuudesta olisi 
heidän osaltaan kustannukset 960 000 euroa. Kuukupin, tamponien ja 
kuukautissiteiden yhteiskustannukset kaikkien menstruoivien osalta oli-
sivat 1 642 800 euroa vuodessa. Välinekustannusten lisäksi jakelumuo-
to vaikuttaa kokonaiskustannuksiin. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kehotti (9.2.2021 § 22) kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialaa käynnistämään pilotin maksuttomien kuukautis-
välineiden jakamisesta perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitok-
sissa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on selvitetty maksutto-
mien kuukautisvälineiden pilotointia neljän kuukauden ajan neljässä 
yksikössä, joissa opiskelee yhteensä noin 1600 menstruoivaa oppijaa.  
Kuukautisvälineet tulisivat näille neljälle kuukaudelle maksamaan 21 
000 euroa (mikäli 40 prosenttia käyttäisi kuukautissiteitä, 40 tamponeja 
ja 20 kuukuppeja). Jakelu voitaisiin toteuttaa joko automaatilla tai hen-
kilöstöresursseilla. 

Tällä hetkellä markkinoilta ei löydy automaatteja, jotka mahdollistaisivat 
käyttäjille räätälöityjen kuukautisvälineiden noudon kuukausittain. Kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialan selvitysten mukaan automaatti on to-
teutettavissa, mutta sen suunnittelu vaatii yhteiskehittelyä jakeluauto-
maatteja tarjoavien yritysten kanssa. Vuokrattavia automaatteja ei ole 
markkinoilla toistaiseksi tähän tarkoitukseen saatavilla. Eräs hoitotar-
vikkeiden jakeluautomaatteja myyvä yritys arvioi yhden laitteiston hin-
naksi 20 000 euroa. Koulun tai oppilaitoksen ostama lokerikko mahdol-
listaisi 20 oppijan noudon päivää kohden. Tämän lisäksi tuotteiden ti-
lauksesta, automaatin päivittäistäytöstä ja asiakastyöstä vastaisi erik-
seen palkattava työntekijä. Kuukautisvälineiden jakaminen automaatilla 
tulisi yrityksen hinta-arvion mukaan olemaan neljän yksikön osalta 80 
000 euroa. Kun summaan lisätään työntekijä- ja kuukautisvälinekus-
tannukset, nousevat pilotin kokonaiskustannukset yli 110 000 euroon.

Sosiaali- ja terveyslautakunta (19.1.2021 § 13) totesi lausunnossaan, 
ettei ilmaisten kuukautisvälineiden jakaminen koulu- ja opiskelutervey-
denhuollossa kuulu terveydenhuoltolain mukaisiin koulu- ja opiskeluter-
veydenhuollon perustehtäviin. 

Koska välineiden jakaminen ei myöskään kuulu opettajien virka- ja työ-
ehtosopimuksen mukaisiin työtehtäviin, mikäli kouluilla jaettaisiin kuu-
kautisvälineitä, tulee ne jakaa muutoin, kuin opetushenkilöstön toimes-
ta. Tällöin tulisi kuukautisvälineiden jakelijaksi palkata työntekijä. Täl-
löin välineet tilattaisiin suoraan yksikköihin ja jakelija hoitaisi kuukautis-
välinepakettien räätälöinnin ja jakamisen käyttäjäkohtaisesti. Tässä to-
teutuksessa haasteena olisi välineiden varastointi ja jakelu sellaisessa 
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paikassa, joka mahdollistaisi oppijalle kuukautisvälineiden noutamisen 
huomiota herättämättä. Maksuttomien kuukautissuojien pilotissa kuu-
kautisvälineiden jakelija palkattaisiin viidelle kuukaudelle, jolloin palk-
kakustannukset olisivat 25 500 euroa. Projektikoordinaattorin palkka ja 
kuukautisvälineiden hankintakustannukset tulisivat karkeasti arvioituna 
olemaan yhteensä noin 46 000 euroa. 

Parhain tapa jakelun hoitamiseen olisi automaatti, joka olisi kaikkien 
helsinkiläisten nuorten ja vähävaraisten, ei vain Helsingin kaupungin 
koulujen ja oppilaitosten oppijoiden saavutettavissa. Automaatti tulisi si-
joittaa tilaan, josta välineiden saanti hoituisi vaivattomasti, itselleen so-
pivaan aikaan ja huomiota herättämättä. Tällaisiksi jakelupaikoiksi so-
veltuisi parhaiten esimerkiksi apteekit ja terveysasemat.  Ongelmana 
on, että tiedossa ei ole automaattien saatavuutta. 

Kartoituksessa selvisi jakelun haasteellisuus asian sensitiivisyyden se-
kä korkeiden resurssien suhteen. Jotta oppijat pääsisivät vaikuttamaan 
pilotoinnin sisältöön ja toteutukseen, tulisi pilotointi toteuttaa alusta lop-
puun asti yhteistyössä heidän kanssaan. Keskeistä pilotissa olisi vai-
kuttavuuden arviointi alku- ja loppukyselyjen avulla. Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialalla ei ole resursseja pilotoinnin toteuttamiseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että maksuttomien kuukautis-
välineiden jakaminen ei kuulu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pe-
rustehtäviin. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei näe asian sensitiivisyy-
den vuoksi koulujen ja oppilaitosten soveltuvan parhaiten maksutto-
mien kuukautisvälineiden jakamiseen. Vuoden 2022 talousarvioehdo-
tukseen ei ole huomioitu määrärahaa maksuttomien kuukautisvälinei-
den pilotoinnin toteuttamiseksi.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnalta 31.8.2021 mennessä valtuutettu Amanda Pasasen ja 23 
muun allekirjoittamaan aloitteeseen maksuttomien kuukautisvälineiden 
tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille. 

Aloitteessa esitetään, että Helsingissä puututtaisiin taloudelliseen epä-
tasa-arvoon esimerkiksi jakamalla ilmaisia kuukautisvälineitä kouluissa 
ja terveyskeskuksissa. Aloitteessa ehdotetaan, että jokaisella tulisi olla 
oikeus valita heille soveltuvat kuukautisvälineet. 

Lausuntoa on pyydetty myös sosiaali- ja terveyslautakunnalta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
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Lisätiedot
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.08.2021 § 261

HEL 2020-010631 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

17.08.2021 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Ozan Yanar: Pyydetään pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöy-
dälle Ozan Yanar ehdotuksesta. 

09.02.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

17.08.2021 Pöydälle

19.01.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 02.06.2021 § 170

HEL 2020-010631 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginvaltuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Käsittely

02.06.2021 Palautettiin

Valtuutettu Amanda Pasanen ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen kan-
nattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallituk-
selle uudelleen valmisteltavaksi siten, että kartoitetaan maksuttomien 
kuukautisvälineiden erilaisia jakelumahdollisuuksia nuorille ja vähäva-
raisille. Samalla tulee valmistautua rajatun kokeilun käynnistämisen 
maksuttomien kuukautisvälineiden jakamisesta perusopetuksessa ja 
toisen asteen oppilaitoksissa vuoden 2022 talousarvion puitteissa.

Keskustelun kuluessa valtuutettu Nuutti Hyttinen ehdotti valtuutettu Ju-
hani Strandénin kannattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa 
asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että kar-
toitetaan maksuttomien kuukautis- ja parranajovälineiden erilaisia jake-
lumahdollisuuksia vähävaraisille. Samalla tulee valmistautua rajatun 
kokeilun käynnistämisen maksuttomien kuukautis- ja parranajovälinei-
den jakamisesta perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa 
vuoden 2022 talousarvion puitteissa.

Äänestysjärjestys

Palautusehdotuksista äänestettiin erikseen.

6 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautetaan valmisteluun ja valmistellaan siten, että kartoi-
tetaan maksuttomien kuukautisvälineiden erilaisia jakelumahdollisuuk-
sia nuorille ja vähävaraisille. Samalla tulee valmistautua rajatun kokei-
lun käynnistämisen maksuttomien kuukautisvälineiden jakamisesta pe-
rusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa vuoden 2022 talousar-
vion puitteissa.

Jaa-äänet: 33
Maija Anttila, Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mi-
ka Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hytti-
nen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo 
Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård-
Peltola, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, 
Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wil-
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le Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Juhani Strandén, Ulla-
Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Ei-äänet: 50
Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Eva Bi-
audet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, 
Mia Haglund, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati 
Juva, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan 
Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Anna Laine, Johanna Lai-
saari, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Tuomas Ranta-
nen, Nasima Razmyar, Pauliina Saares, Suldaan Said Ahmed, Satu 
Silvo, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, Osmo Soininvaara, Leo Stra-
nius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallg-
ren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjo-
ki, Ozan Yanar

Tyhjä: 1
Mauri Venemies

Poissa: 1
Arja Karhuvaara

Kaupunginvaltuusto palautti asian kaupunginhallitukselle uudelleen 
valmisteltavaksi, jolloin valtuutettu Nuutti Hyttisen tekemä palautuseh-
dotus raukesi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 19.05.2021 § 146

HEL 2020-010631 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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Kaupunginvaltuusto 05.05.2021 § 121

HEL 2020-010631 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 26.04.2021 § 303

HEL 2020-010631 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

26.04.2021 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Poistetaan seuraavat kohdat:
“Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa ehdotettu hygieniatarvikkei-
den tarjoaminen maksutta ei ole tarkoituksenmukaista.”
“Perustoimeentulotukeen sisältyvien etuuksien osalta ei ole kuitenkaan 
tarkoituksenmukaista aloittaa kokeiluja.”

Kappaleen 6 jälkeen lisäys:

"Kaupunginhallitus kannattaa maksuttomien kuukautisvälineiden erilais-
ten jakelumahdollisuuksien kartoittamista nuorille ja vähävaraisille. 
Kaupunginhallitus kannattaa rajatun kokeilun käynnistämistä maksut-
tomien kuukautisvälineiden jakamisesta perusopetuksessa ja toisen as-
teen oppilaitoksissa vuoden 2022 talousarvion puitteissa.”

Kannattaja: Anna Vuorjoki

äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotus

Jaa-äänet: 7
Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Wille 
Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 7
Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Van-
hanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Tyhjä: 1
Tomi Sevander

Kaupunginhallitus päätti hylätä ehdotuksen äänin 7 – 7 (1 tyhjä). Pu-
heenjohtajan ääni ratkaisi päätökseksi tulleen ehdotuksen.

19.04.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi


