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§ 329
Den av ledamoten René Hursti väckta motionen om publicering av 
motioner och hemställningsklämmar i systemet Ahjo

HEL 2017-001304 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten René Hursti väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1 Hursti Rene ym. valtuustoaloite kvsto 1.2.2017 asia 44.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten René Hursti och 25 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden ska publicera fullmäktigemotioner och hemställningsklämmar 
i Ahjo, vilket för ledamöterna skulle möjliggöra en bättre uppföljning av 
de redan väckta motionerna och godkända hemställningsklämmarna 
och på det sättet hindra att motioner väcks i onödan.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsstyrelsen konstaterar att motionerna publiceras i det allmänna da-
tanätet på sidan https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paa-
toksenteko/kaupunginvaltuusto/Aloitteet/. Således är motionerna till-
gängliga för både ledamöterna och allmänheten strax dagen efter att 
de lämnats in.

Hemställningsklämmarna anknyter å sin sida alltid till något ärende 
som behandlats och det finns således inte något dylikt behov att hitta 
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dem separat. Hemställningsklämmarna och svaren till dem hittas i de 
stadsfullmäktige- och stadsstyrelseprotokoll som publiceras på web-
ben. Servicen Päätökset (http://dev.hel.fi/paatokset) gör det lättare att 
hitta motionerna tack vare sökfunktionen där hemställningsklämmar 
kan sökas i form av en lista eller i anknytning till vissa ärenden.

Stadsstyrelsen anser att det inte längre finns något sådant behov för att 
publicera motioner och hemställningsklämmar separat i systemet Ahjo 
som motionen syftar på. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1 Hursti Rene ym. valtuustoaloite kvsto 1.2.2017 asia 44.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.09.2017 § 792

HEL 2017-001304 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu René Hurstin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi


