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§ 949
Valtuutettu Kimmo Helistön toivomusponsi: Asukasdemokratian 
kehittäminen asukkaita osallistamalla

HEL 2011-004194 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän 
selvityksen kaupunginvaltuuston 20.10.2010 hyväksymän 
toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa 
selvityksen ponnen ehdottajalle (Kimmo Helistö) sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407

miliza.ryoti(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän 
selvityksen kaupunginvaltuuston 20.10.2010 hyväksymän 
toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa 
selvityksen ponnen ehdottajalle (Kimmo Helistö) sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä

Hyväksyessään 20.10.2010 kaupungin omistamien aravarahoitteisten 
asuinkiinteistöyhtiöiden yhdistämisen Kvsto samalla hyväksyi 
seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että asukasdemokratiaa kehitetään 
osallistamalla asukkaita eri tavoin asuinkiinteistöyhtiön toimintaan". 
(Kimmo Helistö, äänin 60-0)

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä 
toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. 
Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.
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Esittelijä toteaa, että asukasdemokratian toteutuminen ja kehittäminen 
on tärkeä tavoite. Asukkaiden osallistuminen on kuitenkin 
asukaslähtöistä toimintaa, joten kiinteistöyhtiön toimien tavoitteena 
tulee olla vuokralaistoimielimissä tarpeelliseksi koetun osallistumisen 
mahdollistaminen järkevän resurssien käytön sekä yhteishallintolain 
määrittämissä puitteissa.  

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallituksen ehdotus Helsingin 
kaupungin uudeksi vuokralaisdemokratiasäännöksi on tulossa 
kaupunginvaltuuston käsittelyyn 26.10.2011. 
Vuokralaisdemokratiasääntöehdotuksen mukaisesti 
vuokralaistoimielimet vaikuttavat kiinteistöyhtiön toimintaan kaikilla 
tasoilla vuokranmääritysyksikkökohtaisista talotoimikunnista Hekan 
hallitukseen.

Kiinteistöyhtiö tiedottaa kiinteistöyhtiön asioista ja 
vuokralaistoimielinten valintaan liittyvistä asioista kaikkiin yhtiön 
asuntoihin jaettavassa Hima-lehdessä, porrashuoneiden 
ilmoitustauluilla sekä kiinteistöyhtiön ja alueyhtiöiden verkkosivuilla. 
Lisäksi Hekan ja alueyhtiöiden henkilökunta palvelee asukkaita 
asumiseen liittyvissä asioissa. 
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apulaiskaupunginjohtaja
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