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§ 199
Invånarinitiativ om överföring av godkännandet av generalplanen till 
det nya fullmäktige

HEL 2016-006572 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag an-
teckna invånarinitiativet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Käpylä-Seuran kannanotto kuntalaisaloitteesta 2763 yleiskaavan 2050 
hyväksymisen siirtämisestä uudelle valtuustolle

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Kottby-Sällskapet rf framför i sitt kommuninvånarinitiativ att Helsingfors 
nya generalplan ska godkännas först av de nya stadsfullmäktige efter 
kommunalvalet 2017. Härigenom kan man bättre än enligt det nuvaran-
de förslaget säkerställa att man verkligen beaktar invånarnas och invå-
narorganisationernas åsikter i riktlinjerna för den nya generalplanen 
och det blir möjligt att ta reda på kandidaternas ståndpunkter till den 
nya generalplanen före valet. Eftersom de nya målen för befolkningstill-
växten publicerades först efter kommunalvalet 2012 och ett förslag till 
ny generalplan utarbetades under samma fullmäktigeperiod, är det inte 
acceptabelt att också beslut om generalplanen fattas före kommunalva-
let i april 2017.

Stadsstyrelsen konstaterar att enligt 28 § i kommunallagen har kommu-
ninvånarna rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäl-
ler kommunens verksamhet. Initiativtagaren ska informeras om de åt-
gärder som vidtagits med anledning av ett initiativ. Fullmäktige ska 
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minst en gång om året underrättas om de initiativ som har tagits i frågor 
som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidta-
gits med anledning av initiativen.

Enligt 25 § i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen år-
ligen senast vid ett sammanträde i april underrätta fullmäktige om de 
initiativ som kommuninvånare har tagit i frågor som hör till fullmäktiges 
befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av ini-
tiativen. Vid behandlingen av kommuninvånarnas initiativ tillåts diskus-
sion. Protokollet över diskussionen ska tillhandahållas av stadsstyrel-
sen för beaktande vid beredningen av ärendena i fråga. Beslut om en-
skilda initiativ tillåts inte utom i fråga om hemställningsklämmar.

Initiativet från Kottby-Sällskapet rf skickades 10.9.2016 till stadsstyrel-
sen för kännedom och enligt möjligheterna för prövning i samband med 
behandlingen av generalplaneärendet i organen, men detta ledde inte 
till några åtgärder. Kottby-Sällskapet rf har meddelats att initiativet skic-
kades till organen ovan.

Ett svar från biträdande stadsdirektören för stadsplanerings- och fastig-
hetsväsendet har skickats till initiativtagaren.

Stadsstyrelsen anser det ovanstående utgöra en tillräcklig utredning i 
saken.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Käpylä-Seuran kannanotto kuntalaisaloitteesta 2763 yleiskaavan 2050 
hyväksymisen siirtämisestä uudelle valtuustolle

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.04.2017 § 359

HEL 2016-006572 T 00 01 00

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedok-
si.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupungin-
johtaja 08.03.2017 § 17

HEL 2016-006572 T 00 01 00

Päätös

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimesta vastaavan apulaiskaupungin-
johtajan vastaus kuntalaisaloitteeseen, joka koskee yleiskaavan hy-
väksymisen siirtoa uudelle valtuustolle:

Käpylä- seura on 31.5.2016 tekemässään kunnan asukkaan aloittees-
sa esittänyt, että Helsingin uusi yleiskaava tulisi hyväksyä vasta kunta-
vaalien 2017 kokoontuvassa kaupunginvaltuustossa.

Kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle 
aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoi-
tettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimesta vastaava apulaiskaupungin-
johtaja toteaa, että Käpylä-seuran aloite on toimitettu 10.9.2016 kau-
punginhallitukselle ja -valtuustolle mahdollisuuksien mukaan harkitta-
vaksi yleiskaava-asian toimielinkäsittelyn yhteydessä, mutta se ei ole 
johtanut toimenpiteisiin. Käpylä- seuralle on myös ilmoitettu aloitteen 
välittämisestä sanotuille toimielimille.  

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi


