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§ 775
Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan asettaminen

HEL 2017-008881 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa valtuuston vuonna 2017 alkaneeksi 
toimikaudeksi rintamaveteraanien oloja ja niiden kehitystä seuraavan 
rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on seurata 
ja koordinoida rintamaveteraaneja koskevien asioiden valmistelua, kä-
sittelyä ja yhteistyötä tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja viran-
omaisille ja yhteisöille sekä omalta osaltaan edistää rintamaveteraa-
nien asioiden huomioimista. 

Samalla kaupunginhallitus pyysi seuraavia yhteisöjä nimeämään rinta-
maveteraaniasiain neuvottelukuntaan jäsenen ja tälle tarvittavan mää-
rän varajäseniä:

 Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry
 Rintamaveteraanien Helsingin Piiri ry
 Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Piiri ry
 Helsingin Rintamanaiset ry

Lisäksi kaupunginhallitus nimesi rintaveteraaniasiain neuvottelukunnan 
luottamushenkilöjäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seu-
raavasti:

  Jäsen Varajäsen
1. Kok. Matti Niiranen Merja Eklund
2. Kok. Leila Kaleva Pekka Holopainen
3. Vihr. Auni-Marja Vilavaara Jarmo Nieminen
4. RKP Lasse Liemola Christa Elmgren

Samalla kaupunginhallitus kehotti keskushallintoa ja toimialoja yhteis-
työssä nimeämään rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan tehtävä-
kokonaisuuden kannalta sopivat neljä viranhaltijaa tai työntekijää tarvit-
tavine sijaisineen rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan jäseniksi.    

Edelleen kaupunginhallitus päätti valita rintamaveteraaniasiain neuvot-
telukunnan puheenjohtajaksi Matti Niirasen ja kehottaa neuvottelukun-
taa valitsemaan keskuudestaan varapuheenjohtajan. 

Lisäksi kaupunginhallitus kehotti sosiaali- ja terveystoimialaa vastaa-
maan rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan esittely- ja sihteeriteh-
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tävistä, kokousmuistion pitämisestä sekä neuvottelukunnan toiminnan 
kannalta tarpeellisista järjestelyistä jäsenten erityistarpeet huomioon ot-
taen.    

Vielä kaupunginhallitus päätti, että rintamaveteraaniasiain neuvottelu-
kunnan kokouksiin jäseninä tai varajäseninä yhteisö- ja luottamushen-
kilötaustaisina osallistuville maksetaan luottamushenkilöiden taloudelli-
sia periaatteita soveltaen:

 kokouspalkkiota
 ansionmenetyksen korvausta 
 korvausta avustajan käyttämisestä, jos henkilö tarvitsee vammansa 

vuoksi avustajaa kokoukseen tai siihen valmistautumiseen
 matkakustannusten korvausta, jos henkilö ei vammansa vuoksi ky-

kene käyttämään julkisia kulkuvälineitä

Lopuksi kaupunginhallitus päätti

 kehottaa rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaa laatimaan toimin-
tasuunnitelman ja selvityksen neuvottelukunnan toiminnan tulevai-
suudesta sekä antamaan kertomuksen toiminnastaan toimikauden 
päättyessä 

 merkitä tiedoksi liitteenä 1 olevan rintamaveteraaniasiain neuvotte-
lukunnan toimintakertomuksen toimikaudelta 2015 - 2017 

 kumota liitteenä 2 olevan rintamaveteraaniasiain neuvottelukun-
nan toimintasäännön 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan toimintakertomus 2015-2017
2 Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan toimintasääntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Neuvottelukuntaan nimetyt yh-
teisöt ja jäsenet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
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hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esitys perustuu johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä tehtyyn 
toimi- ja neuvottelukuntien sekä vaikuttamistoimielinten kokonaisuutta 
koskevaan tarkasteluun. Johtamisen jaosto käsitteli kokonaisuutta ko-
kouksessaan 3.4.2017.

Neuvottelukunta ei ole kuntalain mukainen kunnan toimielin. Kaupun-
ginhallitus asettaa neuvottelukunnat yleistoimivaltansa nojalla. Neuvot-
telukunnat on tarkoitus asettaa kaupunginvaltuuston toimikaudeksi, el-
lei neuvottelukunnan asettaminen pidemmäksi ajaksi ole perusteltua. 

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan kokoonpano ja toimikausi

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan on tarkoitus muodostua nel-
jästä järjestöjen nimeämästä jäsenestä, neljästä valtuustoryhmien ni-
meämästä jäsenestä sekä neljästä kaupungin edustajasta. Menettelyl-
lä, jossa järjestöt nimeävät itse jäsenensä, pyritään vähentämään epä-
tarkoituksenmukaista päätöksentekoa järjestöjä edustavien jäsenten 
vaihtuessa sekä helpottamaan väliaikaisjärjestelyjä esimerkiksi lyhyt-
kestoisissa poissaoloissa. Järjestöjen nimeämiskierrosta voidaan sopia 
yhteistyössä järjestöjen kanssa siten, että neuvottelukunnan kokoonpa-
noa yhteisöjen osalta voidaan päivittää tarvittaessa.

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaan valittavien neljän luottamus-
henkilötaustaisen jäsenen osallistuminen on tarpeen neuvottelukunnas-
sa käydyn keskustelun ja näkemysten välittämiseksi päätöksentekoon 
ja valtuustoryhmille.

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaan nimetään lisäksi neljä neu-
vottelukunnan kokonaisuutta työtehtävänsä ja asemansa puolesta tun-
tevaa kaupungin edustajaa tarvittavine sijaisineen.  

Neuvottelukunnan toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista, että 
varsinaiset jäsenet huolehtivat tarvittaessa itse varajäsenensä kutsumi-
sesta neuvottelukunnan kokouksiin.   

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta on tarkoituksenmukaista aset-
taa valtuustokaudeksi. Toimikautensa aikana neuvottelukuntaa kehote-
taan laatimaan selvitys toimintansa tulevaisuudesta. Selvityksen laati-
minen on tarpeellista rintamaveteraanien määrän vähentymisen myötä.    
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Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan tehtävät ja toiminta

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta on ollut kaupunginhallituksen 
asettama ja sen toiminta on perustunut kaupunginhallituksen hyväksy-
mään liitteenä 2 olevaan toimintasääntöön. Voimassa olevan toiminta-
säännön mukaan rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan tehtävänä 
on avustaa rintamaveteraaneja koskevien asioiden valmistelussa ja kä-
sittelyssä tekemällä niistä aloitteita ja antamalla lausuntoja viranomai-
sille ja hallintokunnille sekä yhteisöille ja edistää neuvottelukunnassa 
edustettuina olevien osapuolten välistä tiedonkulkua. Tehtävänsä to-
teutumista varten neuvottelukunta seuraa rintamaveteraanien oloja ja 
niiden kehitystä. 

Neuvottelukunnan toimeksianto on määriteltävä asettamispäätöksessä. 
Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan tehtävä on asettamispäätök-
sen yhteydessä mahdollista päivittää sen nykyistä sisältöä olennaisesti 
muuttamatta päätösehdotuksen mukaisesti. Samalla nykyinen sana-
muodoltaan vanhentunut ja niukka toimintasääntö voidaan kumota.   

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaan yhteisöjen ja valtuustoryh-
mien nimeämille jäsenille on tarkoitus maksaa kaupunginvaltuuston hy-
väksymien luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien periaatteiden 
mukaisia tiettyjä palkkioita ja korvauksia. Lisäksi maksetaan luottamus-
henkilöiden taloudellisten periaatteiden mukaista ansionmenetyksen 
korvausta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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1 Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan toimintakertomus 2015-2017
2 Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan toimintasääntö
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hallitus
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