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§ 422
Valtuutettu Kimmo Helistön toivomusponsi luottamushenkilöistä 
perustettavan komitean perustamiseksi

HEL 2012-007886 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 9.5.2012 hyväksymän toivomusponnen (Kimmo 
Helistö) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö vs., puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 9.5.2012 hyväksymän toivomusponnen (Kimmo 
Helistö) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.5.2012 seuraavan toivomusponnen: 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus harkitsee 
luottamushenkilöistä muodostettavan komitean tai neuvotteluryhmän 
muodostamista arvioimaan miten Helsingin kaupunki voi toimia Itä-
Euroopasta saapuvien romanien ongelmien ratkaisemiseksi." (Kimmo 
Helistö)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §.n mukaan 
kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen 
selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään 
vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava 
erikseen myös muille valtuutetuille.
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Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on tehnyt linjauksen 
kerjäläiskysymykseen liittyen 13.6.2011. Linjauksen mukaan kaupungin 
eri hallintokunnat toimivat oman toimialansa puitteissa ja yhteistyössä 
kaupungin muiden hallintokuntien kanssa romaanikerjäläisiä 
koskevissa asioissa ja kerjäämisestä aiheutuvien lieveilmiöiden 
vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Sosiaali- ja terveysvirasto 
vastaa asiaan liittyvän viranomaisyhteistyön koordinoinnista Helsingin 
kaupungissa sekä kolmannen sektorin toimijoiden ja eri 
viranomaistahojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä huhtikuussa 2010 asettaa 
työryhmän, jonka tehtävänä on tehdä esityksensä kaupungin yhteisistä 
linjauksista kerjäläisongelman käsittelemiseksi sekä valmistella asiassa 
mahdollisesti tarvittavia ohjeita tai esityksiä lainsäädäntömuutoksista. 
Työryhmän tulee kuulla asiantuntijoita tarpeeksi katsomassa 
laajuudessaan. (40 § esitys työryhmän perustamisesta 
kerjäläisongelman käsittelemiseksi Helsingissä Khs 2010-776).

Työryhmään on maaliskuussa 2013 kuulunut edustajia seuraavista 
tahoista:
sosiaali- ja terveysvirasto (puheenjohtaja)
hallintokeskus
kiinteistövirasto
pelastuslaitos
rakennusvirasto
ympäristökeskus
Helsingin Diakonissalaitos
Helsingin poliisilaitos

Esittelijä katsoo, että erillisen komitean tai neuvotteluryhmän 
perustamiselle ei ole tarvetta.
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Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginvaltuusto


