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§ 300
Den av ledamoten Abdirahim Mohamed väckta motionen om förbud 
mot uthyrning av stadens lokaler till rasistiska organisationer

HEL 2018-003216 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Abdirahim Mohamed 
väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Abdirahim Mohamed och 14 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att Helsingfors stad ska följa Tammerfors stads modell och för-
bjuda uthyrningen av stadens lokaler till rasistiska föreningar och orga-
nisationer och sammanslutningar som kränker människovärdet.

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

Stadsstyrelsen hänvisar till stadsmiljönämndens utlåtande 23.4.2018 
och konstaterar följande:

Tammerfors stadsfullmäktige har 19.2.2018 (§ 31) beslutat om att det i 
kultur- och fritidstjänsternas allmänna anvisningar, i avsnittet för övriga 
villkor, ska tilläggas att lokaler inte hyrs ut för evenemang som strider 
mot FN:s konvention om avskaffande av rasdiskriminering, för verk-
samhet som orsakar våld eller till sammanslutningar som planerar våld.

Om mötesfriheten stadgas i Finlands grundlag. Enligt 13 § 1 mom. i 
grundlagen har var och en rätt att utan tillstånd anordna sammankoms-
ter och demonstrationer samt att delta i sådana. Om yttrandefriheten 
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stadgas i 12 § 1 mom. i förvaltningsstadgan, enligt vilket var och en har 
yttrandefrihet. Till yttrandefriheten hör rätten att framföra, sprida och ta 
emot information, åsikter och andra meddelanden utan att någon i för-
väg hindrar detta. Statsförfattningsrättsligt sett utgör samhällsbetonad 
kommunikation med politiska ändamål som syftar till att genomföra de-
mokrati kärnområdet för yttrandefriheten. Bestämmelser om yttrandefri-
heten och mötes- och föreningsfriheten finns dessutom i artiklarna 10 
och 11 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättighe-
terna som förbinder Finland.

Begränsningen av de grundläggande rättigheterna ska basera sig på 
lagen. I egenskap av ett offentligt samfund tryggar Helsingfors den i 
grundlagen och i de internationella avtalen stadgade mötes- och före-
ningsfriheten och yttrandefriheten och möjligheterna att utnyttja dessa. 
Fastän staden genom privaträttsliga avtal kommer överens med hyres-
gästerna om uthyrningen av lokaler och områden ska staden i egen-
skap av ett offentligt samfund i denna uppgift som hör till de allmänna 
befogenheterna följa principerna för god förvaltning och trygga att de 
grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna förverkli-
gas.

Det är motiverat att inte hyra ut stadens lokaler eller områden för klart 
brottslig verksamhet. Tröskeln att begränsa användningen av stadens 
lokaler och områden och att därigenom ingripa i yttrandefriheten och 
människornas mötes- och föreningsfrihet ska vara hög. Samhällspoli-
tisk diskussion om politiska teman ska tillåtas jämlikt ur olika synvinklar. 
Det är problematiskt att tillämpa Tammerforsmodellen i praktiken. 
Tjänsteinnehavare som har blivit delegerade befogenheter att hyra ut 
stadens lokaler eller områden ska vid beslut om att ingå hyresavtal 
kunna på basis av de omständigheter som de har kännedom om bedö-
ma om det är fråga om en förening eller en evenemangsarrangör som 
passar ihop med riktlinjerna.

Den nuvarande lagstiftningen omfattar en fungerande helhet om åtgär-
der med vilka man kan ingripa i ordnande av en olaglig tillställning. 
Smidigt informationsutbyte mellan staden och polisen är i många situa-
tioner ett fungerande sätt att på förhand ingripa i eventuell olaglig verk-
samhet.

Staden kan också i förväg precisera till hurdan användning lokalerna 
eller området upplåts i villkoren för uthyrning. Om hyresgästen inte föl-
jer avtalsvillkoren kan staden i sådana fall vidta åtgärder för att avsluta 
hyresavtalet.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mohamed Abdirahimin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 26.09.2018 § 257

HEL 2018-003216 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

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
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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 
tehtävässä noudattaa hyvän hallinnon periaatteita ja turvata perusoi-
keuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Perusteltua varmasti on se, 
ettei tiloja tai alueita vuokrata selkeästi rikolliseen toimintaan. Tampe-
reen mallin mukaisen linjauksen soveltaminen käytännössä on kuiten-
kin ongelmallista. Viranhaltijan, jolle toimivalta vuokrata kaupungin tiloja 
tai alueita on delegoitu, pitäisi sopimukseen sitoutumisesta päättäes-
sään tiedossa olevan seikkojen perusteella arvioida onko kyse lin-
jauksessa tarkoitetun kaltaisesta yhdistyksestä tai tilaisuuden järje-
stäjästä. 

Nykyinen lainsäädäntö pitää sisällään toimivan kokonaisuuden toimi-
piteistä 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 suunnit-
telua harjoittaville yhteisöille.

Lisätiedot
Markku Metsäranta, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40369

markku.metsaranta(a)hel.fi


