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§ 121
Frågestund

Beslut

Under frågestunden behandlades fråga nr 12:

Ledamoten Sami Muttilainen (nr 12)

Kampens centrum är en populär mötesplats för ungdomar och har varit 
det från början sedan centret öppnades för sex år sedan. Trots det har 
staden inte i tillräcklig grad beaktat ungdomarna i området. I området 
fungerar kaféet Walkers men staden har ingen öppen ungdomslokal. 
Ungdomarna i Kampen har noterats i medierna också tidigare, men 
först med anledning av händelserna under påsken har frågan tagits på 
allvar. Under påsken fick flera polispatruller med hundar i uppgift att 
fösa ut ungdomarna från köpcentret.

Kampens centrum är inofficiellt Finlands största ungdomsgård. Det är 
inget under, eftersom kollektivtrafiken från olika håll i Helsingfors och 
bussarna ända från Esbo styrs till platsen. Efter att ha följt läget i 
Kampen känns det som om ungdomarna ännu en gång uppfunnits på 
nytt. Det är vanligt och endast en bra sak att ungdomar samlas och 
träffar varandra. En möjlighet är att ge ungdomarna en lokal i den 
gamla busstationen, i den s.k. Plattformen. Det här föreslår även 
ungdomsnämndens ordförande Timo Kontio. Det är dock nödvändigt 
att även lyssna på ungdomarnas önskemål då lokalerna planeras och 
byggs. Bland Helsingfors tjänster uppskattar ungdomarna särskilt 
ungdomslokaler och det finns efterfrågan på sådana.

Frågan lyder, vad tänker staden ta sig till för att ordna lokaler för 
ungdomarna i Kampen? (Sj)

På förslag av ordföranden besvarades fråga nr 11 enbart skriftligt.

Upplysningar
Kirsi Hakola, sekreterare, telefon: (09) 310 36180

kirsi.hakola(a)hel.fi

Bilagor

1 Kyselytunnille 24.4.2013 jätetyt kysymykset
2 Vastaukset 24.4.2013

Beslutsförslag

Under frågestunden behandlas frågorna nr 11 och 12:

Ledamoten Ville Jalovaara (nr 11)



Helsingfors stad Protokoll 8/2013 2 (3)
Stadsfullmäktige

Pj/3
24.04.2013

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 10 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGINFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
hallintokeskus@hel.fi http://www.hel.fi/hallintokeskus +358 9 655 783 FI02012566

Flera stadsbor har under den senaste tiden kontaktat mig som 
fullmäktigeledamot och uttryckt sin oro över stockningen vid kvälls- och 
särskilt veckoslutsjouren på Maria sjukhus och Haartmanska sjukhuset 
och om väntetider som känns orimligt långa. Problemet är inte nytt. 
Samma sak har tidvis diskuterats livligt även i pressen. I dag fick jag 
höra om ett fall där det tagit fem timmar innan patienten kommit in till 
den jourhavande hälsostationsläkarens mottagning på Haartmanska 
sjukhuset.

De flera timmar långa väntetiderna vid stadens läkarjour ställer 
medborgarna i fråga om tillgängligheten till hälsoservice i en skäligen 
ojämlik situation då det är allmänt känt att det är möjligt att få vård hos 
privatläkare i Helsingfors utan dröjsmål. Den allmänna vetskapen om 
att väntetiderna är långa kan också i onödan senarelägga uppsökandet 
av vård. Till exempel ensamstående föräldrar kan få det svårt att ordna 
barnskötare under ett veckoslut för ett nödvändigt läkarbesök som kan 
ta upp till en halv dag.

Utifrån det ovannämnda frågar jag: Vilka är i nuläget de genomsnittliga 
väntetiderna till läkare på hälsocentralsjouren vid Helsingfors stads 
olika verksamhetsställen såväl för vuxna som för barn? Samtidigt 
frågar jag om Helsingfors stad anser att mängden vårdpersonal på 
hälsocentralsjouren som staden organiserar är tillräcklig eller om 
staden anser att det finns behov att öka mängden vårdpersonal. (Stj)

Ledamoten Sami Muttilainen (nr 12)

Kampens centrum är en populär mötesplats för ungdomar och har varit 
det från början sedan centret öppnades för sex år sedan. Trots det har 
staden inte i tillräcklig grad beaktat ungdomarna i området. I området 
fungerar kaféet Walkers men staden har ingen öppen ungdomslokal. 
Ungdomarna i Kampen har noterats i medierna också tidigare, men 
först med anledning av händelserna under påsken har frågan tagits på 
allvar. Under påsken fick flera polispatruller med hundar i uppgift att 
fösa ut ungdomarna från köpcentret.

Kampens centrum är inofficiellt Finlands största ungdomsgård. Det är 
inget under, eftersom kollektivtrafiken från olika håll i Helsingfors och 
bussarna ända från Esbo styrs till platsen. Efter att ha följt läget i 
Kampen känns det som om ungdomarna ännu en gång uppfunnits på 
nytt. Det är vanligt och endast en bra sak att ungdomar samlas och 
träffar varandra. En möjlighet är att ge ungdomarna en lokal i den 
gamla busstationen, i den s.k. Plattformen. Det här föreslår även 
ungdomsnämndens ordförande Timo Kontio. Det är dock nödvändigt 
att även lyssna på ungdomarnas önskemål då lokalerna planeras och 
byggs. Bland Helsingfors tjänster uppskattar ungdomarna särskilt 
ungdomslokaler och det finns efterfrågan på sådana.
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Frågan lyder, vad tänker staden ta sig till för att ordna lokaler för 
ungdomarna i Kampen? (Sj)

Föredraganden

Alla frågor som inlämnats senast 15.4.2013 kl. 12 utgör bilagor till 
denna framställning, och de har med tanke på ett svar getts vidare till 
stadsdirektören eller någon av biträdande stadsdirektörerna enligt 
följande:

10, 11 (Stj), 12 (Sj), 13 (Kj), 14 och 15 (Ryj)

De skriftliga svaren på alla frågor publiceras på stadens webbsidor när 
frågestunden har slutat. Följande frågestund ordnas 29.5.2013. 
Frågorna till denna ska inlämnas till stadens registratorskontor 
(helsinki.kirjaamo@hel.fi) senast 20.5.2013 kl. 12.

Upplysningar
Kirsi Hakola, sekreterare, telefon: (09) 310 36180

kirsi.hakola(a)hel.fi

Bilagor

1 Kyselytunnille 24.4.2013 jätetyt kysymykset


