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§ 249
Ledamoten Pentti Arajärvis motion om personliga träd som tilläg-
nas stadsborna

HEL 2022-005395 T 00 00 03

Beslut

Stadsstyrelsen betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, tf. stadssekreterare, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Pentti Arajärven aloite
2 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 19.1.2021

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Pentti Arajärvi och 36 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden utreder möjligheten att registrera eller tillägna varje barn som 
föds i Helsingfors ett personligt träd.

Stadsstyrelsen antecknade 27.9.2021 (704 §) en utredning som gjor-
des med anledning av en hemställningskläm om att registrera eller 
namnge varje barn som föds i Helsingfors ett personligt träd. 

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande (19.1.2022, 14 §) som stads-
miljönämnden gav då. I utlåtandet konstaterar nämnden att data-
skyddslagstiftningen inte tillåter staden att registrera eller tillägna varje 
helsingforsare ett personligt träd under födelseåret. Det behövs en 
rättslig grund för att samla in sådana personuppgifter som ett register 
över personliga träd skulle innehålla. Utan en rättslig grund kan man in-
te behandla personuppgifter i ovan nämnda syfte. Insamling och be-
handling av personuppgifter i form av ett register över personliga träd 
är inte en lagenlig grund för att lämna ut uppgifter om barn och deras 
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föräldrar. En registrerad kan samtycka till att hens personuppgifter be-
handlas, men i fråga om minderåriga ska barnets vårdnadshavare ge 
sitt samtycke. Dessutom kan ett samtycke återkallas när som helst och 
då måste den behandling som grundar sig på samtycket avslutas. 
Stadsmiljönämndens utlåtande i sin helhet utgör bilaga 2 till detta ären-
de.

I stället för att inrätta ett register över personliga träd kan staden plan-
tera ett träd på Trädets dag varje år. Det trädet tillägnas alla helsingfor-
sare som föds under samma år. Trädet väljs ut bland långlivade arter 
och planteras i någon av stadens nya parker eller i en av de parker 
som iståndsätts. Barnens träd markeras med en plakett och registreras 
med en särskild kod i Helsingfors stads register över urbana träd. Trä-
det som tillägnas nyfödda helsingforsare och dess exakta läge hittas i 
den webbläsarbaserade versionen av trädregistret som alla har tillgång 
till. Staden informerar om planteringsevenemanget och bjuder in stads-
borna till evenemanget. 

I fjol ordnade stadsmiljösektorn ett planteringsevenemang på trädets 
dag 27.9.2021. På evenemanget planterade daghemsbarn en skogs-
lönn i Fiskehamnsparken. I år planerar staden att plantera ett körsbärs-
träd i Körsbärsparken i Kasberget. Körsbärsträdet tillägnas de helsing-
forsbarn som födds 2022. Enligt de preliminära planerna kommer plan-
teringsevenemanget att ordnas i samband med öppningen av parken 
efter iståndsättningen.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter (gäller de fullmäktigemotioner som lämnades in senast 30.4.2022).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, tf. stadssekreterare, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Pentti Arajärven aloite
2 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 19.1.2021

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
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Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 618

HEL 2022-005395 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi


