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Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 31.05.2022 § 119

HEL 2022-003321 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle liitteenä olevasta Matti Niirasen valtuustoaloitteesta so-
tiemme veteraanien perinnön vaalimisen tukemisesta Helsingin kau-
pungissa:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toiminta ulottuu varhaiskasva-
tuksesta vapaaseen sivistystyöhön. Toimialan yksiköiden kasvatus ja 
opetus perustuvat sekä valtakunnallisiin että kaupunkitasoisiin varhais-
kasvatussuunnitelmiin, opetussuunnitelmiin ja tutkinnon perusteisiin. 
Näissä suunnitelmissa kirjatut tavoitteet ja sisällöt tukevat jo nykyisel-
lään kulttuuriperinnön vaalimista ja siirtämistä nuoremmille sukupolville. 
Helsingissä oman lähialueen, Helsingin ja pääkaupunkiseudun historia 
otetaan kiinteäksi osaksi kasvatus- ja opetustyötä. Lisäksi kansallisten 
juhlapäivien vietto kuuluu osana yksiköiden toimintaan.  

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää aloitteessa kuvattua veteraanipe-
rinteen aineiston kokoamista ja säilyttämistä tärkeänä ja aiheellisena. 
Helposti ja vaivattomasti saatavilla olevat tiedotus- ja opetusmateriaalit 
mahdollistavat entistä paremmin veteraaniperinteen käsittelemisen 
osana kasvatusta ja opetusta. Helsingin kaupungin kasvatus- ja ope-
tushenkilöstö voi tällä hetkellä hyödyntää työssään esimerkiksi Historia 
Helsinki -palvelua (historia.hel.fi), jossa esitellään Helsingin historiaa 
monipuolisesti. Lautakunta pitää tärkeänä kasvatuksen ja koulutuksen 
yhteistyötä eri järjestöjen kanssa.

Lautakunta ei kannata erillisen veteraanien perinnetyötä tukevan työ-
ryhmän tai vastaavan muun toimielimen perustamista. Varhaiskasva-
tussuunnitelma, opetussuunnitelmat ja tutkinnon perusteet ohjaavat 
kasvattajia ja opettajia yhteistyöhön muiden toimialojen ja järjestöjen 
kanssa sekä hyödyntämään kasvatus- ja opetustyössä lähialueen his-
toriallista ja kulttuurista tarjontaa. Toimialan yksiköillä on jo vakiintunei-
ta yhteistyösuhteita ja -tapoja muiden kulttuuriperintöä vaalivien tahojen 
kanssa. Mikäli aloitteessa ehdotettu yhteyshenkilö päätetään nimetä, 
niin kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kannata yhteyshenkilön nimeä-
mistä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. Tälle toiminnalle ei ole 
varattu määrärahoja talousarvioissa. 
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Käsittely

31.05.2022 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Satu Järvenkallas: Kappaleen kolme loppuun lisätään: Lautakunta pi-
tää tärkeänä kasvatuksen ja koulutuksen yhteistyötä eri järjestöjen 
kanssa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuk-
sen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Marjo Kyllönen, kehittämispalvelupäällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi
Kirsi Kukkonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 81030

kirsi.kukkonen2(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.05.2022 § 103
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Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Matti Niirasen ja 32 muun valtuutetun sotiemme veteraanien perinnön 
vaalimista koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon: 

”Aloitteessa esitetään selvitettäväksi, miten Helsingin kaupunki tukee 
jatkossa suunnitelmallisesti veteraanien kokemusten ja henkisen perin-
nön siirtämisessä nuoremmille sukupolville ja miten kaupunki voisi tu-
kea veteraaniperinnetyötä tekeviä järjestöjä ja muita toimijoita. Lisäksi 
esitetään selvitettäväksi, miten tulevaisuudessa voidaan tässä asiassa 
varmistaa hyvä yhteistyö veteraaniperinnettä vaalivien järjestöjen, kau-
pungin luottamushenkilöiden sekä opetus- ja kulttuuritoimen kesken. 
Aloitteessa esitetään myös, että kaupunki nimeäisi jatkossa virkakun-
nasta yhteyshenkilön, jonka toimeen osin kuuluisi veteraaniperinnetyön 
tukeminen ja mahdollisesti tarvittava koordinointi eri toimijoiden kesken.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa sotiemme veteraanien koke-
muksen ja henkisen perinnön siirtämistä nuoremmille sukupolville osa-
na Helsingin kaupungin vastuuta. 

Kuten aloitteessa todetaan, sotiemme veteraanien määrän vähentyes-
sä, toiminta siirtyy perinnön vaalimiseen ja taltioimiseen sosiaali- ja ter-
veystoimen palvelujen sijaan. Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, 
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joka on valtioneuvoston päätöksen (681/1979) mukaisesti toiminut so-
siaali- ja terveysministeriön yhteydessä veteraanipoliittisen yhteistyön 
foorumina, on toimintakertomuksessaan 2017–2021 (10.6.2021) esittä-
nyt erillisen työryhmän perustamista, jossa olisi edustettuna opetus- ja 
kulttuuritoimiala sekä veteraanijärjestöjen edustajat. 

Sosiaali- ja terveystoimi toimi lakkautetun rintamaveteraaniasiain neu-
vottelukunnan sihteerinä ja koollekutsujana. Painopisteen siirtyessä ve-
teraanien sosiaali- ja terveyspalveluista heiltä saadun arvokkaan perin-
nön vaalimiseen, sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, ettei sosiaali- ja 
terveystoimen entinen rooli ole enää luonteva ja sosiaali- ja terveystoi-
mi tarkastelee siksi uutta rooliaan sosiaali- ja terveystoimialan apulais-
pormestarin johdolla kevään 2022 aikana. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Menneisyyden tunteminen on avain nykyisyyden ymmärtämiseen ja tu-
levan suunnitteluun. Laajasti ajatellen sotiemme veteraanien perinnön 
vaaliminen lisää terveyttä ja hyvinvointia."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maritta Haavisto, palvelualueen johtaja, puhelin: 310 44450

maritta.haavisto(a)hel.fi
Maarit Varis, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42850

maarit.varis(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 24.05.2022 § 91
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Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuravan lausunnon: 

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta kannattaa sotiemme veteraanien ko-
kemuksen ja henkisen perinnön siirtämistä nuoremmille sukupolville 
myös osana Helsingin kaupungin vastuuta. Lautakunta katsoo kuiten-
kin, että tämä tehdään parhaiten toimialojen ja kansalaisyhteiskunnan 
toimijoiden välisenä yhteistyönä. Lautakunta pitää hyvänä, että toimia-
loilta on nimetty yhteyshenkilö toimialoittain käytännön yhteistyön hel-
pottamiseksi. Kulttuurijohtaja nimeää tarvittavan yhteyshenkilön kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimialan osalta. Lautakunta ei kuitenkaan kannata 
erillisen työryhmän tai vastaavan nimeämistä tätä tarkoitusta varten. 
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Perinnetyöhön kuuluvat merkkipäivien vietto ja erilaiset temaattiset ti-
laisuudet. Tätä työtä on myös aiheeseen liittyvän aineiston kokoaminen 
ja säilyttäminen muistiorganisaatioissa sekä tämän aineiston saattami-
nen saataville vaivattomasti ja tarkoituksenmukaisilla tavoilla uusille 
sukupolville niin museoissa, kuin muissa kulttuurilaitoksissa, kouluissa 
sekä kansalaisjärjestöjen toiminnan kautta. 

Vuonna 2021 toimintansa lakkauttanut Rintamaveteraaniasiain neuvot-
telukunta on ehdottanut, että Helsinki nimeäisi valtuustokaudelle 2021–
25 veteraanien perinnetyötä tukevan työryhmän tai vastaavan toimieli-
men perustamista yhtenä keinona, jolla veteraanien perinnöstä huoleh-
dittaisiin siirtymäkaudella. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta arvostaa veteraanien suuria uhrauk-
sia vapaan, moniarvoisen ja demokraattisen Suomen itsenäisyyden 
turvaamiseksi. Nykyisessä Euroopan tilanteessa veteraanien työn mer-
kitys on vain kirkastunut entisestään. Keskuudessamme vielä olevien 
veteraanien parhaan mahdollisen hoivan ja kunnioituksen tulee olla it-
sestään selvää. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on samaa mieltä aloitteentekijöiden 
kanssa siitä, että veteraanien kokemusten ja henkisen perinnön siirtä-
minen uusille sukupolville on tärkeä tavoite, jonka toteutumista Helsin-
gin kaupungin tulee olla kumppanina tukemassa. Aloitteessa on tunnis-
tettu hyvin sekä jo olemassa olevan veteraaniperinnetyön muotoja kuin 
eri toimijoiden yhteistyön mahdollisia muotoja. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa myös yhdyshenkilön ni-
meämistä kaupungin virkakunnasta veteraaniperinnetyön tukemiseksi 
ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Käytännössä tällai-
nen henkilö on jo nimetty kulttuuripalvelukokonaisuudesta kaupungin-
museosta. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että nykyisessä monien toi-
mijoiden yhteistyössä ja hajautetussa toimintatavassa tarkoituksenmu-
kaisin yhteistyö toteutuu ilman että tätä varten luodaan uusia hallinnol-
lisia rakenteita tai työryhmiä. Veteraanien perinnön ja muistitiedon ää-
rellä, sen tallentamisessa ja jakamisessa tarvitaan monia erilaisia toi-
mia, jotta tavoitetta voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi
Minna Sarantola-Weiss, tutkimuspäällikkö, puhelin: 09 310 36488
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minna.sarantola-weiss(a)hel.fi


