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§ 225
Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om möjligheter 
att stå i matkö inomhus

HEL 2016-011748 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen vara slutligt be-
handlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Kantola Helena ym. valtuustoaloite Kvsto 26.10.2016 asia 10
2 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite (allekirjoittamaton)
3 Kvsto 2.3.2016, 70 §
4 Khs 22.8.2016, 714 §

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Helena Kantola och 32 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion med hänvisning till Finlands självständighetsjubileum att staden 
ska utreda hur den tillsammans med organisationer, företag, försam-
lingar eller andra aktörer kan göra det möjligt för dem som står i matkö 
att vänta inomhus i en lämplig lokal och att staden vid behov ska utreda 
om den kan ansöka om ett statsunderstöd av den typ som beviljats i 
anslutning till projektet "God praxis blir bestående".

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

Stadsstyrelsen hänvisar till en motion som ledamoten Tuomo Valokai-
nen väckte 9.9.2015 och till stadsfullmäktiges beslut 2.3.2016 (70 §) att 
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anse motionen vara slutligt behandlad. Motionen och beslutet finns i bi-
lagorna 2 och 3.

Stadsstyrelsen konstaterar i den till stadsfullmäktiges beslut hörande 
texten följande i fråga om möjligheterna att ordna lokaler:

"Fastighetskontorets lokalcentral hyr ut till stadens olika förvaltningar 
de servicelokaler och andra lokaler de behöver. Den i motionen upp-
tagna matutdelningen hör inte till serviceproduktionen vid någon av sta-
dens förvaltningar utan närmast till frivilligorganisationer."

"Lokalcentralen kan inte understöda någon verksamhet genom hyres-
subventioner utan lokalerna hyrs ut till utomstående aktörer till mark-
nadshyra. Om någon av stadens förvaltningar anser det som nyttigt att 
erbjuda lokaler för den i motionen angivna verksamheten, strävar lokal-
centralen att ordna nödvändiga lokaler enligt normal praxis."

"Helsingfors stad har för tillfället ingen möjlighet att ta en mer aktiv roll i 
den livsmedelsutdelning som aktörer inom tredje sektorn nu i huvudsak 
ansvarar för. Staden kan dock inom sitt eget lokalbestånd erbjuda 
lämpliga lokaler som kan hyras ut för detta ändamål."

Stadsfullmäktige godkände 2.3.2016 följande hemställningskläm:

"Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om matutdelning kan organi-
seras i Helsingfors enligt Vanda stads modell Gemensamt bord. Männi-
skor ska inte behöva köa för mat i kölden och organisationerna ska ha 
resurser att stöda personer som hämtar mat också på andra sätt än ge-
nom att hålla hungern borta." (Maria Ohisalo)

Stadsstyrelsen beslutade 22.8.2016 (714 §) anteckna en utredning om 
åtgärderna med anledning av hemställningsklämmen. Beslutet finns i 
bilaga 4.

Stadsstyrelsen framhöll 22.8.2016 bl.a. att sådan matutdelning som 
nämns i hemställningsklämmen inte hör till de tjänster som social- och 
hälsovårdsverket tillhandahåller. Verket beviljar däremot ett stort antal 
organisationer (260 år 2016) understöd, och en del av organisationerna 
delar också ut mat gratis.

Fyra av dem som fick understöd år 2016 har matutdelning: Malmin 
Saalem Lähetys ry (10 000 euro), Myllypuron elintarvikeapu ry 
(150 000 euro), Stiftelsen för Frälsningsarmén i Finland rs (65 000 eu-
ro) och Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö - Pelastakaa Suomen 
Nuoret ry (100 000 euro).

Stadsstyrelsen påpekade 22.8.2016 sammanfattningsvis att fastighets-
kontorets lokalcentral inte har till uppgift att stödja verksamhet exem-
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pelvis genom att subventionera hyror eller upplåta lokaler gratis. Soci-
al- och hälsovårdsverket organiserar inte självt matutdelning men bi-
drar genom att understödja aktörer som gör detta. Aktörerna skaffar 
själva lämpliga lokaler där de kan få sådana förmånligt. 

Stadsstyrelsen betonar till sist att modellen Gemensamt bord i Vanda 
är mycket värdefull och intressant. Vanda stad och Sitra studerar effek-
terna och möjligheterna att bygga ut modellen. Social- och hälsovårds-
ministeriet har beviljat statsunderstöd för Kyrkostyrelsens projekt Ge-
mensamt kök. Helsingfors stad kommer utöver att den beviljar under-
stöd följa hur modellen och projektet fungerar och överväga om de kan 
tillämpas i Helsingfors.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Kantola Helena ym. valtuustoaloite Kvsto 26.10.2016 asia 10
2 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite (allekirjoittamaton)
3 Kvsto 2.3.2016, 70 §
4 Khs 22.8.2016, 714 §

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.04.2017 § 397

HEL 2016-011748 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
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