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§ 257
Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite kaupungin tilojen vuokraa-
misen kieltämiseksi rasistisille yhteisöille

HEL 2018-003216 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoa valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Abdirahim Mohamed ja 14 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan että Helsingin kaupunki seuraisi Tampereen kaupungin 
mallia ja kieltäisi tilojensa vuokraamisen rasististen ja ihmisarvoa louk-
kaavien yhdistysten taikka yhteisöjen käyttöön.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan 23.4.2018
antamaan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Tampereen kaupunginvaltuusto on 19.2.2018 § 31 päättänyt lisätä kult-
tuuri- ja vapaa-aikapalveluiden yleisohjeeseen kirjauksen, osaksi muita 
ehtoja, ettei tiloja vuokrata YK:n rotusyrjinnän vastaista sopimusta rik-
koviin tilaisuuksiin, ja ettei tiloja vuokrata väkivaltaa tuottavaa toimintaa 
tai sen suunnittelua harjoittaville yhteisöille.
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Kokoontumisvapaudesta säädetään Suomen perustuslaissa. Perustus-
lain 1 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta 
järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin. Sananva-
paudesta säädetään perustuslain 12 §:n 1 momentissa, jonka mukaan 
jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, 
julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään 
ennakolta estämättä. Sananvapauden ydinaluetta on valtiosääntöoi-
keudellisesti ajatellen yhteiskuntasävytteinen, poliittisesti päämääräha-
kuinen, kansanvallan toteutukseen tähtäävä viestintä. Sananvapaudes-
ta sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapaudesta säädetään lisäksi Suo-
mea sitovassa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 ja 11 artikloissa. 

Perusoikeuksien rajoitusten tulee perustua lakiin. Julkisyhteisönä Hel-
singin kaupunki turvaa perustuslaissa ja kansainvälisissä sopimuksissa 
säädettyä kokoontumisvapautta ja sananvapautta sekä niiden käyttä-
mistä. Vaikka kaupungin tilojen ja alueiden vuokraamisesta sovitaan 
vuokaralaisen kanssa yksityisoikeudellisin sopimuksin, tulee kaupungin 
julkisyhteisönä tässä yleiseen toimivaltaan kuuluvassa tehtävässä nou-
dattaa hyvän hallinnon periaatteita ja turvata perusoikeuksien ja ihmi-
soikeuksien toteutuminen. 

Perusteltua on, ettei kaupungin tiloja tai alueita vuokrata selkeästi rikol-
liseen toimintaan. Kynnys rajoittaa kaupungin tilojen taikka alueiden 
käyttöä ja puuttua siten välillisesti sananvapauteen ja ihmisten kokoon-
tumisvapauteen on oltava korkealla. Yhteiskunnallinen keskustelu po-
liittisesta aiheesta eri näkökulmista on sallittava tasapuolisesti. Tampe-
reen mallin mukaisen linjauksen soveltaminen käytännössä on ongel-
mallista. Viranhaltijan, jolle on delegoitu toimivalta vuokrata kaupungin 
tiloja tai alueita, pitäisi vuokrasopimukseen sitoutumisesta päättäes-
sään tiedossaan olevien seikkojen perusteella osata arvioida onko kyse 
linjauksessa tarkoitetun kaltaisesta yhdistyksestä taikka tilaisuuden jär-
jestäjästä.

Nykyinen lainsäädäntö pitää sisällään toimivan kokonaisuuden toimipi-
teistä puuttua lainvastaisen tilaisuuden järjestämiseen. Sujuva tiedon-
vaihto kaupungin ja poliisin välillä on monessa tilanteessa toimiva tapa 
puuttua ennakollisesti mahdolliseen lainvastaiseen toimintaan.

Kaupunki voi myös ennakolta määritellä vuokraehdoissa minkälaiseen 
käyttöön tila tai alue luovutetaan. Mikäli vuokralainen ei noudata sopi-
muksen ehtoja voi kaupunki tällaisessa tapauksessa ryhtyä toimenpitei-
siin vuokrasopimuksen päättämiseksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2018 3 (4)
Kaupunginvaltuusto

Asia/23
26.09.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mohamed Abdirahimin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 532

HEL 2018-003216 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala 23.4.2018

HEL 2018-003216 T 00 00 03

Helsingin kaupunki julkisyhteisönä turvaa perustuslaissa ja kansainväli-
sissä sopimuksissa säädettyä kokoontumisvapautta ja sen käyttämistä. 
Perusoikeuksien rajoitusten tulee perustua lakiin. Vaikka tilojen ja aluei-
den vuokraamisesta sovitaan yksityisoikeudellisin sopimuksin, tulee 
kaupungin julkisyhteisönä tässä yleiseen toimivaltaan kuuluvassa teh-
tävässä noudattaa hyvän hallinnon periaatteita ja turvata perusoikeuk-
sien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Perusteltua varmasti on se, ettei 
tiloja tai alueita vuokrata selkeästi rikolliseen toimintaan. Tampereen 
mallin mukaisen linjauksen soveltaminen käytännössä on kuitenkin on-
gelmallista. Viranhaltijan, jolle toimivalta vuokrata kaupungin tiloja tai 
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alueita on delegoitu, pitäisi sopimukseen sitoutumisesta päättäessään 
tiedossa olevan seikkojen perusteella arvioida onko kyse linjauksessa 
tarkoitetun kaltaisesta yhdistyksestä tai tilaisuuden järjestäjästä. 

Nykyinen lainsäädäntö pitää sisällään toimivan kokonaisuuden toimipi-
teistä puuttua lainvastaisen tilaisuuden järjestämiseen. Sujuva tiedon-
vaihto kaupungin ja esitutkintaviranomaisen välillä on varmasti mones-
sa tilanteessa toimiva tapa puuttua mahdolliseen lainvastaiseen toimin-
taan. Ennakolta kaupunki voi toki vuokrausehdoissa määritellä sen 
minkälaiseen käyttöön tila tai alue luovutetaan. Mikäli vuokralainen ei 
noudata sopimuksen ehtoja voisi kaupunki ryhtyä toimenpiteisiin sopi-
muksen päättämiseksi.

Tampereen tapauksessa valtuusto päätti lisätä kulttuuri- ja vapaa-aika-
palveluiden yleisohjeeseen kirjauksen osaksi muita ehtoja, ettei tiloja 
vuokrata YK:n rotusyrjinnän vastaista sopimusta rikkoviin tilaisuuksiin, 
ja ettei tiloja vuokrata väkivaltaa tuottavaa toimintaa tai sen suunnitte-
lua harjoittaville yhteisöille.

Lisätiedot
Markku Metsäranta, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40369

markku.metsaranta(a)hel.fi


