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§ 260
Valtuutettu Matti Niirasen aloite sotiemme veteraanien perinnön 
vaalimisen tukemisesta

HEL 2022-003321 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta

1) että uusi veteraaniperinteen yhteyshenkilö tekee 
vuosittain raportin perinnetyön tukemisesta ja eri 
toimijoiden yhteistyön koordinoinnista.

  
2) kartoittaa ne toimet, joihin kaupungin tulisi ryhtyä 

veteraanien perinnettä pohtivan valtioneuvoston 
27.4.2022 asettaman työryhmän selvityksen poh-
jalta. Kyseinen eduskuntaryhmien aloitteesta ase-
tetun työryhmän selvitys valmistunee 31.1.2023 
mennessä. (Matti Niiranen)

Käsittely

Valtuutettu Matti Niiranen ehdotti valtuutettu Ville Jalovaaran kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta

1) että uusi veteraaniperinteen yhteyshenkilö tekee 
vuosittain raportin perinnetyön tukemisesta ja eri 
toimijoiden yhteistyön koordinoinnista.

  
2) kartoittaa ne toimet, joihin kaupungin tulisi ryhtyä 

veteraanien perinnettä pohtivan valtioneuvoston 
27.4.2022 asettaman työryhmän selvityksen poh-
jalta. Kyseinen eduskuntaryhmien aloitteesta ase-
tetun työryhmän selvitys valmistunee 31.1.2023 
mennessä.
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

1 äänestys

Valtuutettu Matti Niirasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI.

JAA-ehdotus: Valtuutettu Matti Niirasen ehdottama toivomusponsi  
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 64
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita 
Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Maaret Castrén, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Jussi Halla-aho, Joel 
Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Jenni Hjelt, Mari Holo-
painen, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, 
Mikael Jungner, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Laura 
Korpinen, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Nina 
Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti 
Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Maria 
Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mikko Paunio, 
Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Ran-
tanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruo-
honen-Lerner, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni 
Sinnemäki, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, 
Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Van-
hanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 1
Marko Kettunen

Tyhjä: 20
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Fatim Diarra, 
Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sandra Hagman, Titta Hiltunen, Veronika 
Honkasalo, Anna Karhumaa, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, 
Anna Lemström, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Ranta-
nen, Erkki Tuomioja, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Matti Niirasen ehdottaman toi-
vomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi
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Liitteet

1 Valtuutettu Matti Niirasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Matti Niiranen ja 32 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan selvitystä, miten kaupunki tukee jatkossa suunnitelmallisesti so-
tiemme veteraanien kokemusten ja henkisen perinnön siirtämisessä 
nuoremmille sukupolville ja miten kaupunki voisi tukea veteraaniperin-
netyötä tekeviä järjestöjä ja muita toimijoita. Aloitteen tekijät esittävät li-
säksi selvitystä, miten tulevaisuudessa voidaan varmistaa hyvä yhteis-
työ veteraaniperinnettä vaalivien järjestöjen, kaupungin luottamushen-
kilöiden sekä opetus- ja kulttuuritoimen kesken. Aloitteen tekijät esittä-
vät myös yhteyshenkilön nimeämistä veteraaniperinnetyön tukemiseen 
ja mahdollisesti tarvittavaan koordinointiin.          

Kaupunginhallitus pitää erittäin tärkeänä vastuuta sotiemme veteraa-
nien kokemuksen ja henkisen perinnön siirtämisestä nuoremmille su-
kupolville. Kaupunginhallitus katsoo, että tällaista toimintaa tehdään 
parhaiten toimialojen ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden välisenä yh-
teistyönä. Erillisen veteraanien perinnetyötä tukevan työryhmän tai 
muun toimielimen perustaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Aloittees-
sa ehdotettu toiminta toteutuu nykyisessä monien toimijoiden yhteis-
työssä ja hajautetussa toimintatavassa ilman uusien hallinnollisten ra-
kenteiden luomista.  

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla varhaiskasvatussuunnitelma, 
opetussuunnitelmat ja tutkinnon perusteet ohjaavat kasvattajia ja opet-
tajia yhteistyöhön muiden toimialojen ja järjestöjen kanssa lähialueen 
historiallisen ja kulttuurisen tarjonnan hyödyntämisessä. Toimialan yk-
siköillä on jo nykyisin vakiintuneita yhteistyösuhteita ja -toimintatapoja 
kulttuuriperintöä vaalivien tahojen kanssa.    

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla perinnetyöhön kuuluvat merkkipäi-
vien vietto, erilaiset temaattiset tilaisuudet, aineiston kokoaminen ja säi-
lyttäminen muistiorganisaatiossa sekä kokoelman saattaminen vaivat-
tomasti tarkoituksenmukaisilla tavoilla saataville uusille sukupolville 
museoissa, kulttuurilaitoksissa, kouluissa ja kansalaisjärjestöjen toi-
minnan kautta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on tarkoitus nimetä 
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yhdyshenkilö veteraaniperinnetyön tukemiseksi ja eri toimialojen väli-
sen yhteistyön kehittämiseksi.        

Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnot. Vas-
taus on lausuntojen mukainen muilta kuin yhdyshenkilön nimeämistä 
koskevan ajankohdan osalta.     

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua (voimassa aloitteissa, jotka on jätetty 
viimeistään 30.4.2022). 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Matti Niirasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.10.2022 § 670

HEL 2022-003321 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

26.09.2022 Poistettiin

19.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 31.05.2022 § 119

HEL 2022-003321 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle liitteenä olevasta Matti Niirasen valtuustoaloitteesta so-
tiemme veteraanien perinnön vaalimisen tukemisesta Helsingin kau-
pungissa:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toiminta ulottuu varhaiskasva-
tuksesta vapaaseen sivistystyöhön. Toimialan yksiköiden kasvatus ja 
opetus perustuvat sekä valtakunnallisiin että kaupunkitasoisiin varhais-
kasvatussuunnitelmiin, opetussuunnitelmiin ja tutkinnon perusteisiin. 
Näissä suunnitelmissa kirjatut tavoitteet ja sisällöt tukevat jo nykyisel-
lään kulttuuriperinnön vaalimista ja siirtämistä nuoremmille sukupolville. 
Helsingissä oman lähialueen, Helsingin ja pääkaupunkiseudun historia 
otetaan kiinteäksi osaksi kasvatus- ja opetustyötä. Lisäksi kansallisten 
juhlapäivien vietto kuuluu osana yksiköiden toimintaan.  

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää aloitteessa kuvattua veteraanipe-
rinteen aineiston kokoamista ja säilyttämistä tärkeänä ja aiheellisena. 
Helposti ja vaivattomasti saatavilla olevat tiedotus- ja opetusmateriaalit 
mahdollistavat entistä paremmin veteraaniperinteen käsittelemisen 
osana kasvatusta ja opetusta. Helsingin kaupungin kasvatus- ja ope-
tushenkilöstö voi tällä hetkellä hyödyntää työssään esimerkiksi Historia 
Helsinki -palvelua (historia.hel.fi), jossa esitellään Helsingin historiaa 
monipuolisesti. Lautakunta pitää tärkeänä kasvatuksen ja koulutuksen 
yhteistyötä eri järjestöjen kanssa.

Lautakunta ei kannata erillisen veteraanien perinnetyötä tukevan työ-
ryhmän tai vastaavan muun toimielimen perustamista. Varhaiskasva-
tussuunnitelma, opetussuunnitelmat ja tutkinnon perusteet ohjaavat 
kasvattajia ja opettajia yhteistyöhön muiden toimialojen ja järjestöjen 
kanssa sekä hyödyntämään kasvatus- ja opetustyössä lähialueen his-
toriallista ja kulttuurista tarjontaa. Toimialan yksiköillä on jo vakiintunei-
ta yhteistyösuhteita ja -tapoja muiden kulttuuriperintöä vaalivien tahojen 
kanssa. Mikäli aloitteessa ehdotettu yhteyshenkilö päätetään nimetä, 
niin kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kannata yhteyshenkilön nimeä-
mistä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. Tälle toiminnalle ei ole 
varattu määrärahoja talousarvioissa. 
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Käsittely

31.05.2022 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Satu Järvenkallas: Kappaleen kolme loppuun lisätään: Lautakunta pi-
tää tärkeänä kasvatuksen ja koulutuksen yhteistyötä eri järjestöjen 
kanssa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuk-
sen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Marjo Kyllönen, kehittämispalvelupäällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi
Kirsi Kukkonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 81030

kirsi.kukkonen2(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.05.2022 § 103

HEL 2022-003321 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Matti Niirasen ja 32 muun valtuutetun sotiemme veteraanien perinnön 
vaalimista koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon: 

”Aloitteessa esitetään selvitettäväksi, miten Helsingin kaupunki tukee 
jatkossa suunnitelmallisesti veteraanien kokemusten ja henkisen perin-
nön siirtämisessä nuoremmille sukupolville ja miten kaupunki voisi tu-
kea veteraaniperinnetyötä tekeviä järjestöjä ja muita toimijoita. Lisäksi 
esitetään selvitettäväksi, miten tulevaisuudessa voidaan tässä asiassa 
varmistaa hyvä yhteistyö veteraaniperinnettä vaalivien järjestöjen, kau-
pungin luottamushenkilöiden sekä opetus- ja kulttuuritoimen kesken. 
Aloitteessa esitetään myös, että kaupunki nimeäisi jatkossa virkakun-
nasta yhteyshenkilön, jonka toimeen osin kuuluisi veteraaniperinnetyön 
tukeminen ja mahdollisesti tarvittava koordinointi eri toimijoiden kesken.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa sotiemme veteraanien koke-
muksen ja henkisen perinnön siirtämistä nuoremmille sukupolville osa-
na Helsingin kaupungin vastuuta. 

Kuten aloitteessa todetaan, sotiemme veteraanien määrän vähentyes-
sä, toiminta siirtyy perinnön vaalimiseen ja taltioimiseen sosiaali- ja ter-
veystoimen palvelujen sijaan. Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, 
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joka on valtioneuvoston päätöksen (681/1979) mukaisesti toiminut so-
siaali- ja terveysministeriön yhteydessä veteraanipoliittisen yhteistyön 
foorumina, on toimintakertomuksessaan 2017–2021 (10.6.2021) esittä-
nyt erillisen työryhmän perustamista, jossa olisi edustettuna opetus- ja 
kulttuuritoimiala sekä veteraanijärjestöjen edustajat. 

Sosiaali- ja terveystoimi toimi lakkautetun rintamaveteraaniasiain neu-
vottelukunnan sihteerinä ja koollekutsujana. Painopisteen siirtyessä ve-
teraanien sosiaali- ja terveyspalveluista heiltä saadun arvokkaan perin-
nön vaalimiseen, sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, ettei sosiaali- ja 
terveystoimen entinen rooli ole enää luonteva ja sosiaali- ja terveystoi-
mi tarkastelee siksi uutta rooliaan sosiaali- ja terveystoimialan apulais-
pormestarin johdolla kevään 2022 aikana. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Menneisyyden tunteminen on avain nykyisyyden ymmärtämiseen ja tu-
levan suunnitteluun. Laajasti ajatellen sotiemme veteraanien perinnön 
vaaliminen lisää terveyttä ja hyvinvointia."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maritta Haavisto, palvelualueen johtaja, puhelin: 310 44450

maritta.haavisto(a)hel.fi
Maarit Varis, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42850

maarit.varis(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 24.05.2022 § 91

HEL 2022-003321 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuravan lausunnon: 

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta kannattaa sotiemme veteraanien ko-
kemuksen ja henkisen perinnön siirtämistä nuoremmille sukupolville 
myös osana Helsingin kaupungin vastuuta. Lautakunta katsoo kuiten-
kin, että tämä tehdään parhaiten toimialojen ja kansalaisyhteiskunnan 
toimijoiden välisenä yhteistyönä. Lautakunta pitää hyvänä, että toimia-
loilta on nimetty yhteyshenkilö toimialoittain käytännön yhteistyön hel-
pottamiseksi. Kulttuurijohtaja nimeää tarvittavan yhteyshenkilön kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimialan osalta. Lautakunta ei kuitenkaan kannata 
erillisen työryhmän tai vastaavan nimeämistä tätä tarkoitusta varten. 
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Perinnetyöhön kuuluvat merkkipäivien vietto ja erilaiset temaattiset ti-
laisuudet. Tätä työtä on myös aiheeseen liittyvän aineiston kokoaminen 
ja säilyttäminen muistiorganisaatioissa sekä tämän aineiston saattami-
nen saataville vaivattomasti ja tarkoituksenmukaisilla tavoilla uusille 
sukupolville niin museoissa, kuin muissa kulttuurilaitoksissa, kouluissa 
sekä kansalaisjärjestöjen toiminnan kautta. 

Vuonna 2021 toimintansa lakkauttanut Rintamaveteraaniasiain neuvot-
telukunta on ehdottanut, että Helsinki nimeäisi valtuustokaudelle 2021–
25 veteraanien perinnetyötä tukevan työryhmän tai vastaavan toimieli-
men perustamista yhtenä keinona, jolla veteraanien perinnöstä huoleh-
dittaisiin siirtymäkaudella. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta arvostaa veteraanien suuria uhrauk-
sia vapaan, moniarvoisen ja demokraattisen Suomen itsenäisyyden 
turvaamiseksi. Nykyisessä Euroopan tilanteessa veteraanien työn mer-
kitys on vain kirkastunut entisestään. Keskuudessamme vielä olevien 
veteraanien parhaan mahdollisen hoivan ja kunnioituksen tulee olla it-
sestään selvää. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on samaa mieltä aloitteentekijöiden 
kanssa siitä, että veteraanien kokemusten ja henkisen perinnön siirtä-
minen uusille sukupolville on tärkeä tavoite, jonka toteutumista Helsin-
gin kaupungin tulee olla kumppanina tukemassa. Aloitteessa on tunnis-
tettu hyvin sekä jo olemassa olevan veteraaniperinnetyön muotoja kuin 
eri toimijoiden yhteistyön mahdollisia muotoja. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa myös yhdyshenkilön ni-
meämistä kaupungin virkakunnasta veteraaniperinnetyön tukemiseksi 
ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Käytännössä tällai-
nen henkilö on jo nimetty kulttuuripalvelukokonaisuudesta kaupungin-
museosta. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että nykyisessä monien toi-
mijoiden yhteistyössä ja hajautetussa toimintatavassa tarkoituksenmu-
kaisin yhteistyö toteutuu ilman että tätä varten luodaan uusia hallinnol-
lisia rakenteita tai työryhmiä. Veteraanien perinnön ja muistitiedon ää-
rellä, sen tallentamisessa ja jakamisessa tarvitaan monia erilaisia toi-
mia, jotta tavoitetta voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi
Minna Sarantola-Weiss, tutkimuspäällikkö, puhelin: 09 310 36488
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minna.sarantola-weiss(a)hel.fi


