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§ 65
Den av ledamoten René Hursti väckta motionen om uppmärksam-
mande av helsingforsare som fyller hundra under jubileumsåret Fin-
land 100 år

HEL 2016-006871 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saila Machere, enhetschef, telefon: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten René Hursti väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten René Hursti och 31 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att Helsingfors stad uppmärksammar personer som bor i Helsingfors 
och har fyllt hundra år på evenemangen för Finlands 100-årsjubileum.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till näringslivsavdelningens utredningar och 
konstaterar att beaktandet som föreslås i motionen kan övervägas som 
en del av jubileumsevenemangen, men genomförandet kräver alloke-
ring av resurser.

Staden arrangerar den årliga Helsingforsdagen den 12 juni, det själv-
ständiga Finlands hundraårsjubileum till ära i två dagar, och det ter sig 
naturligt att placera uppmärksammandet som nämns i motionen i sam-
band med detta. Det här tvådagarsevenemanget behöver då extra fi-
nansiering. Helsingforsdagens innehåll koordineras av Helsingin Mark-
kinointi Oy.
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Dessutom visar en utredning av Helsingfors stads faktacentral att be-
folkningsuppgifterna i befolkningsdatasystemet för Helsingfors stads 
kommunregister har anskaffats från Befolkningsregistercentralen och 
de har fåtts för skötande av stadens uppgifter. Befolkningsregistercen-
tralen kan likaså överlåta adressuppgifter endast om sådana personer 
som inte har förbjudit en vidareöverlåtelse.

Helsingfors social- och hälsovårdsverk har en möjlighet att få tillgång till 
en lista över 100-åriga helsingforsare. Det finns ändå begränsningar i 
fråga om användningen av den här listan.

Social- och hälsovårdsverkets lista över hundraåriga helsingforsare kan 
inte överlåtas till aktörer utanför stadens förvaltning, såsom till exempel 
Helsingin Markkinointi Oy. Med anledning av detta bör uppmärksam-
mandet som nämns i motionen ordnas i samverkan med social- och 
hälsovårdsverkets olika servicehelheter och servicedistrikt och om-
sorgs- och hemvårdsenheter till exempel så att personer på anstalter 
och sjukhus uppmärksammas med blommor, musikuppföranden och 
gemensamma kaffestunder och personer som bor hemma och omfat-
tas av hemvården i samband med hemvårdsbesöken.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saila Machere, enhetschef, telefon: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Bilagor

1 Hursti René ym. valtuustoaloite Kvsto 8.6.2016 asia 19

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 18.01.2017 § 22
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Beslut
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På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

30.11.2016 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saila Machere, enhetschef, telefon: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 983

HEL 2016-006871 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu René Hurstin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi


