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§ 1
Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val 
av protokolljusterare

Beslut

I enlighet med beslutsförslaget.

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet konstaterar att sammanträdet 
är lagligt och beslutfört och väljer ledamöterna Christel von Martens 
och Niklas Piiparinen att justera protokollet från detta sammanträde.

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors
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§ 2
Verkställighet av besluten vid detta sammanträde

Beslut

I enlighet med beslutsförslaget.

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar att de beslut som 
fattats vid detta sammanträde får verkställas innan de vunnit laga kraft, 
om inte något annat har beslutats eller senare beslutas separat.

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors
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§ 3
Protokollet framlagt

HEL 2012-001576 T 00 01 00

Beslut

I enlighet med beslutsförslaget.

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Beslutsförslag

Direktionen för Helsingfors arbis beslutar att protokollet ska hållas 
framlagt tredje arbetsdagen efter sammanträdet på Helsingfors stads 
registratorskontor och att sammanträdestiderna och de tider då 
protokollen hålls framlagda ska meddelas på anslagstavlan för 
offentliga kungörelser, på stadens webbsidor och i de annonstidningar 
som stadsstyrelsen har slagit fast.

Protokollsutdrag skickas till förvaltningscentralens 
informationstjänstenhet (Reija Ruotsalainen).

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi
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§ 4
Tillämpningsdirektiv för budgeten år 2012

Beslut

I enlighet med beslutsförslaget.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet antecknar för kännedom 
tillämpningsdirektiven för budgeten år 2012

Föredragande

Stadsfullmäktige godkände 2012-års budget på sitt möte 16.11.2011 
och samtidigt en ekonomiplan för åren 2012–2014. Stadsstyrelsen 
godkände sedan å sin sida 28.11.2011 tillämpningsdirektiven för 2012-
års budget. 

I början av direktiven finns en förteckning över de förändringar i dem 
som gäller för år 2012 och en tidtabell för behandlingen under året. 
Bl.a. skall verken senast 19.11.2012 meddela ekonomi- och 
planeringscentralen om eventuella behov att överskrida budgeten för 
året. Budgeten för år 2012 förverkligas med utgångspunkt i stadens 
strategiplan för åren 2009 – 2012. 

I inledningen betonar man att de internationella ekonomiska utsikterna 
är osäkra, och att det för staden kan innebära att skatteintäkterna 
minskar. Staden följer därför extra noga med att verken hålls inom sin 
rambudget. 

Programmet för att öka produktiviteten och välmåendet fortsätter detta 
år. Tjänsterna i staden skall år 2012 kunna produceras billigare per 
capita än förut. Bl.a. skall webbtjänsterna ökas och administrationen 
göras lättare. Också utgifterna för fastigheterna skall minska. Årets 
allmänna kommunala löneförhöjningar sköts med centrala medel. 

Ekonomin och sättet på vilket den sköts, styrs av kapitel 8 i 
kommunallagen, av bokföringslagen och -förordningen, av direktiv från 
bokföringsnämndens kommunsektion, av budgeten (fullmäktige 
16.11.2011), av ekonomiinstruktionen och av avskrivningsplanen 
(fullmäktige 29.11.2006). § 65 i kommunallagen (365/95) reglerar 
kommunernas behandling av budgeten och § 67 bokföringen. 
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Förvaltningsgrenarna måste se över sin verksamhet kritiskt t.ex. genom 
att göra upp planer för hur de kan effektivera användningen av 
fastigheterna. De skall nyttja modern teknologi och se över sina 
verksamhetsprocesser och -metoder. Det är ledningens uppgift att 
uppmuntra personalen till ökad produktivitet. Stödfunktionerna för 
administrationen skall också ses över kritiskt och förvaltningarna skall 
hålla sig till sina kärnfunktioner. Ytterligare skall verken beakta 
jämställdhetsplanen för åren 2009–2011 speciellt när de ser över 
utbudet i sin service till huvudstadsborna. 

Innan befattningar och tjänster ledigförklaras, skall man se över 
rutinerna och eventuellt hitta nya sätt att sköta olika funktioner på. Det 
måste alltid finnas en väl motiverad orsak till att anställa vikarier. Ifall 
det blir nödvändigt uppmanas verken att vända sig till Seure 
Henkilöstöpalvelut Oy. Verken uppmanas också att uppmuntra 
personalen med en hacka då någon person eller en grupp har gjort väl 
ifrån sig t.ex. i samband med ett projekt. 

Verken uppmanas göra upp en utvecklingsplan för personalen. 
Personalcentralen har utvecklat programmet ”Työhyvinvoinnin mittari”, 
och det togs i bruk under år 2011 som en hjälp för att följa upp 
utgifterna. 

Verken skall under år 2012 följa upp hur målen för miljöfrågor 
förverkligas och dessutom särskilja dem ur de övriga kostnaderna. 
Ytterligare skall verken utarbeta indikatorer för hållbar utveckling. De 
här frågorna skall rapporteras i verksamhetsberättelsen för året.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer
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§ 5
Bokslutet 2011

Beslut

I enlighet med beslutsförslaget.

Föredragande
ekonomichef
Lena Elander

Upplysningar
Lena Elander, ekonomichef, telefon: 310 49488

lena.elander(a)arbis.hel.fi

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet antecknar bokslutet för år 
2011 för kännedom

Föredragande

Ekonomichefen Lena Elander har gjort upp bokslutet för år 2011. 
Bosklutet skickas per e-post.

Föredragande
ekonomichef
Lena Elander

Upplysningar
Lena Elander, ekonomichef, telefon: 310 49488

lena.elander(a)arbis.hel.fi
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§ 6
Rapportering av extra anslag under åren 2010–2011

Beslut

I enlighet med beslutsförslaget.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Gunborg Gayer, rektor, telefon: 310 49490

gunborg.gayer(a)arbis.hel.fi

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar anteckna 
rapporteringen av extra anslag under åren 2010-2011 för kännedom.

Föredragande

Studiesedlar år 2010–2011, Utbildningsstyrelsen

Utbildningsstyrelsen har i sitt brev 449/508/2009 per 15.3.2010 
meddelat att Helsingfors arbis efter ansökan fått 15 000 € i understöd 
för studiesedlar för åren 2010–2011. Redovisningen är insänd av rektor 
20.12.2011. Bokföringen visar att institutet har använt 28 517,50 €, 
alltså 13 517 € mera än det beviljade beloppet, för nedsatta 
kursavgifter under tiden 1.9.2010–31.12.2011. Eftersom detta innebär 
en märkbar förlust för institutet, kommer ledningsgruppen på nytt under 
våren 2012 att ta ställning till vilka målgrupper som framdeles ska få 
rabatt på kursavgifterna, och hur stor rabatten ska vara. Ändringen 
kommer i så fall att gälla från början av höstterminen 2012.  En annan 
åtgärd är att se till att institutet framdeles anhåller om ett större anslag 
för ändamålet.

Extra program på biblioteket, Svenska kulturfonden

Svenska kulturfonden har under en tid haft en satsning på 
kulturprogram på biblioteken. Satsningen har namnet Kultur på bibban. 
Rektor har 17.11.2010 anhållit om maximibeloppet för ändamålet, 
d.v.s. 3 000,-, och sänt in en redovisning 1.12.2011. För ändamålet har 
institutet använt sammanlagt 3 132,70. Medlen är använda under 
vårterminen och höstterminen 2011 och har gått till arvodering av de 
medverkande i bibliotekets s.k. torsdagsprogram. Medlen har 
möjliggjort en klar profilhöjning av bibliotekets verksamhet och 
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samtidigt gjort torsdagskvällarna till en integrerad del av vår 
undervisning.

Mamma-barngrupper för invandrare, Helsingfors stad

Helsingfors stads invandrarenhet har åt Helsingfors arbis för år 2011 
beviljat 22 760,- för institutets grupp för invandrarmammor med barn. 
Den summa som har använts för ändamålet är dock bara 14 947,86. 
Resten av medlen har inte rekvirerats. En redovisning har sänts till 
staden 30.12.2011. Svårigheten med verksamheten har varit att den är 
ny och söker sin form och behöver marknadsföras aktivt till en 
målgrupp som inte är entydig. Dessutom visar den korta erfarenheten 
att grupperna har varit små och synnerligen rörliga. 

Delaktig i Finland, Inrikesministeriet

I oktober 2010 anhöll rektor av inrikesministeriet om medel för ett stort 
invandrarprojekt gemensamt för hela huvudstadsregionens kommuner 
och tredje sektorn under åren 2011 – 2013. Slutsumman för de 
beviljade medlen år 2011 blev 97 000,-. I slutet av januari 2012 hade 
Helsingfors arbis av NTM-centralen rekvirerat 71 145, 76. Institutet har 
anhållit om att få överföra 25 854,24 till budgeten för projektet för år 
2012.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Gunborg Gayer, rektor, telefon: 310 49490
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§ 7
Anhållan om extra anslag år 2012

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade anteckna för 
kännedom rektor Gayers redogörelse för anhållan om extra anslag år 
2012.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Gunborg Gayer, rektor, telefon 310 49490

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar anteckna för 
kännedom

Föredragande

100-årshistoriken för Helsingfors arbis, Svenska kulturfonden

Rektor har per 30.11.2011 av Svenska kulturfonden anhållit om 30 
000,- för 100-årshistoriken för institutet, vilket är endast en del av den 
uppskattade kostnaden.

Mamma-barngrupp för invandrare, Helsingfors stad

Rektor har för mamma-barngruppen för invandrare för år 2012 ansökt 
om 8 330,- från Helsingfors stads invandrarenhet. Beloppet är redan 
beviljat.

Projektet Delaktig i Finland, Arbets- och näringslivsministeriet 

Rektor har 4.11.2011 från Arbets- och näringslivsministeriet för 
projektet Delaktig i Finland anhållit om 135 789,90. Av denna summa 
är 25 854,24 en överföring från föregående års projektpengar.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Gunborg Gayer, rektor, telefon 310 49490
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§ 8
Arbetsåret 2012-2013

HEL 2012-000363 T 12 00 01

Beslut

I enlighet med föredragandens förslag.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Beslutsförslag

Direktionen beslutar om när terminerna börjar och slutar under 
arbetsåret 2012–2013.

Föredraganden

Föredraganden föreslår följande:

Höstterminen pågår 10.9–8.12.2012 (13 veckor)

Vårterminen pågår 7.1–13.4.2013 (13 veckor)

Fortsättningsterminen inleds efter vårterminens slut.

Institutets sportlov infaller under tiden 16–24.2.2013.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077
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§ 9
Riktlinjer och prioriteringar för läroplanen för 2012-2013

HEL 2012-000134 T 12 00 01

Beslut

Direktionen beslutade om riktlinjerna och prioriteringarna för 
Helsingfors arbis läroplan arbetsåret 2012–2013 enligt följande:
Arbis värderingar som har sin utgångspunkt i stadens strategier skall 
synas i kursutbudet. 
Det bindande målet på 22 000 timmar år 2012 hålls oförändrat.
Arbis förverkligar ett mångsidigt kursutbud trots de ekonomiskt sämre 
tiderna. 
Arbis medverkan i projektet Delaktig i Finland syns i verksamheten.
Arbis gör en satsning på föräldrabarnkurser .

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Beslutsförslag

Direktionen beslutar om riktlinjerna och prioriteringarna för Helsingfors 
arbis läroplan arbetsåret 2012–2013.

Föredraganden

Enligt instruktionen för Helsingfors arbis skall direktionen godkänna 
riktlinjer och prioriteringar för undervisningsplanerna och besluta om 
grunder enligt vilka verkschefen kan fastställa undervisningsplaner för 
enskilda kurser. 

Stadens strategier skall ligga till grund för verksamheten i kommunens 
verk, och direktionen har diskuterat dem på sitt möte 27.10.2009. Arbis 
egna mål och verksamhetsprinciper har sin utgångspunkt i stadens 
strategier. Arbis värderingar kursdeltagarna i fokus, kunskap som 
egenvärde, flexibilitet, fördomsfrihet, mångfald, en levande och korrekt 
svenska och hållbar utveckling är utgångspunkten för planeringen av 
kursverksamheten. 

En annan utgångspunkt är de ekonomiska realiteter som för 
närvarande råder. Det bindande målet för Helsingfors arbis för år 2012 
är enligt 2012-års budget 22 000 timmar. Enligt budgeten för år 2012 
håller Arbis fast vid ett mångsidigt kursutbud också under sämre tider, 
vilket är en av institutets viktigaste strategier i en tid och ett samhälle 
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som präglas av snabba förändringar och försämrad ekonomisk tillväxt. 
Målet är att fylla de planerade kurserna i så hög grad som möjligt och 
inte ordna kurser med få deltagare. 

Arbis medverkan i projektet Delaktig i Finland fortsätter under 2012 och 
kommer i ökande grad att synas i verksamheten. Likaså kommer den 
kommunala satsningen på invandrarmammor med barn att fortsätta.

Under de senaste åren har de planeringsansvariga lärarna på institutet 
låtit något övergripande tema ge sin särprägel åt verksamheten, vilket 
också har gett dem möjligheter att tänka och planera över 
ämnesgränserna och fundera över målgrupperna. Frågan diskuterades 
på ett planeringsseminarium för hela den fast anställda personalen 
3.2.2012. Något konkret tema dominerade inte diskussionen men det 
som lyftes fram i alla grupper var en satsning på mera kurser för barn 
tillsammans med sina föräldrar.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi
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§ 10
Projektplan för den grundläggande reparationen av Helsingfors 
arbis

HEL 2012-002054 T 10 06 00

Beslut

Direktionen återremitterade ärendet för ny beredning.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Beslutsförslag

Direktionen godkänner förslaget till projektplan för Helsingfors arbis 
grundläggande reparation av fastigheten vid Dagmarsgatan 3 och 
föreslår samtidigt att reparationen genomförs i tre faser under 
somrarna 2013, 2014, och 2015, allra senast somrarna 2014, 2015 och 
2016.

Föredraganden

Lokalcentralen tillsatte i början av år 2011 en arbetsgrupp för att göra 
upp en projektplan för den grundläggande reparationen av Helsingfors 
arbis fastighet vid Dagmarsgatan 3. Arbetet har letts av arkitekten 
Aulikki Korhonen från Lokalcentralen. Direktionen har hållits informerad 
om hur arbetet har framskridit i rektors meddelanden på mötena 3.5 
och 24.5 2011. 29.3.2011 avgav direktionen ett utlåtande om stadens 
investeringsplan inklusive planerna för den grundläggande 
reparationen av Arbis fastighet, och 11.10.2011, § 86, redovisade 
rektor noggrant för direktionen hur projektplanen hade framskridit och 
vilka principer och tankar man har för den kommande reparationen. 
Direktionen beslutade då att föreslå för stadsstyrelsen, att Helsingfors 
arbis byggprojekt inte skjuts framåt från åren 2016–2017 till slutet av 
2010-talet, utan att man i stället spjälker upp byggprojektet till tre på 
varandra följande somrar åren 2013–2015 eller 2014–2016.

Fastighetscentralen begärde ett utlåtande om investeringsplanen för 
2012 – 2015 per 1.12.2011, men rektor har inte berett frågan för 
direktionen i väntan på hur projektplanen ska se ut. Enligt 
ekonomiplanen för Helsingfors arbis för åren 2012 – 2014 (godkänd av 
fullmäktige 16.11.2011) finns den grundläggande reparationen införd 
under åren 2016 – 2017. Enligt fastighetscentralens investeringsplan är 
den däremot framskjuten till åren 2017 – 2018.  



Helsingfors stad Protokoll 1/2012 14 (34)
Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Rektor/6
14.2.2012

Postadress Besöksadress Telefon Telefax FO-nummer
PB 5200 Dagmarsgatan 3 +358 9 310 49494 +358 9 310 40495 0201256-6
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 52 Kontonr Moms nr
kansliet@arbis.hel.fi www.hel.fi/arbis FI0680001200062637 FI02012566

Under arbetet med projektplanen har man allt kraftigare fört fram 
tanken om att reparationen ska kunna genomföras i tre faser under 
somrarna 2013 – 2015, allra senast somrarna 2014 – 2016. På detta 
sätt kunde Helsingfors arbis undvika en flyttning till andra lokaliteter 
under ett eller ett och ett halvt läsår. Kostnaderna skulle enligt 
beräkningarna i projektplanen bli sammanlagt ca 10 % högre på detta 
sätt. Fördelen med detta arrangemang är också, att man då kan testa 
hur man kunde utnyttja somrarna för reparationer av skolfastigheter. 
Planen är uppgjord så, att den kan genomföras både i ett kör och i tre 
olika delar.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Gunborg Gayer, rektor, telefon: 310 49490

gunborg.gayer(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Projektplan för den grundläggande reparationen av Helsingfors arbis, 
Dagmarsgatan3

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B2B322657-7BC4-4E5A-AFF2-233D2FE0A010%7D&vsId=%7B5D23E90B-C663-496A-A88E-28BFAC06ADC9%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B2B322657-7BC4-4E5A-AFF2-233D2FE0A010%7D&vsId=%7B5D23E90B-C663-496A-A88E-28BFAC06ADC9%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B2B322657-7BC4-4E5A-AFF2-233D2FE0A010%7D&vsId=%7B5D23E90B-C663-496A-A88E-28BFAC06ADC9%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B2B322657-7BC4-4E5A-AFF2-233D2FE0A010%7D&vsId=%7B5D23E90B-C663-496A-A88E-28BFAC06ADC9%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B2B322657-7BC4-4E5A-AFF2-233D2FE0A010%7D&vsId=%7B5D23E90B-C663-496A-A88E-28BFAC06ADC9%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B2B322657-7BC4-4E5A-AFF2-233D2FE0A010%7D&vsId=%7B5D23E90B-C663-496A-A88E-28BFAC06ADC9%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B2B322657-7BC4-4E5A-AFF2-233D2FE0A010%7D&vsId=%7B5D23E90B-C663-496A-A88E-28BFAC06ADC9%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B2B322657-7BC4-4E5A-AFF2-233D2FE0A010%7D&vsId=%7B5D23E90B-C663-496A-A88E-28BFAC06ADC9%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B2B322657-7BC4-4E5A-AFF2-233D2FE0A010%7D&vsId=%7B5D23E90B-C663-496A-A88E-28BFAC06ADC9%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B2B322657-7BC4-4E5A-AFF2-233D2FE0A010%7D&vsId=%7B5D23E90B-C663-496A-A88E-28BFAC06ADC9%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B2B322657-7BC4-4E5A-AFF2-233D2FE0A010%7D&vsId=%7B5D23E90B-C663-496A-A88E-28BFAC06ADC9%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B2B322657-7BC4-4E5A-AFF2-233D2FE0A010%7D&vsId=%7B5D23E90B-C663-496A-A88E-28BFAC06ADC9%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B2B322657-7BC4-4E5A-AFF2-233D2FE0A010%7D&vsId=%7B5D23E90B-C663-496A-A88E-28BFAC06ADC9%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B2B322657-7BC4-4E5A-AFF2-233D2FE0A010%7D&vsId=%7B5D23E90B-C663-496A-A88E-28BFAC06ADC9%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B2B322657-7BC4-4E5A-AFF2-233D2FE0A010%7D&vsId=%7B5D23E90B-C663-496A-A88E-28BFAC06ADC9%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B2B322657-7BC4-4E5A-AFF2-233D2FE0A010%7D&vsId=%7B5D23E90B-C663-496A-A88E-28BFAC06ADC9%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B2B322657-7BC4-4E5A-AFF2-233D2FE0A010%7D&vsId=%7B5D23E90B-C663-496A-A88E-28BFAC06ADC9%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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§ 11
Godkännande av Helsingfors arbis personalplan

HEL 2012-000365 T 01 00 02 00

Beslut

I enlighet med beslutsförslaget.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Beslutsförslag

Direktionen godkänner förslaget till personalplan för Helsingfors arbis 
för perioden 2012–2015. En del som behandlar jämställdhetsfrågor 
utarbetas och bifogas planen när fullmäktige har godkänt en ny 
jämställdhetsplan för hela staden och efter att direktionen har godkänt 
institutets egen utgående från stadens.

Föredraganden

Direktionen godkände en personalstrategi för Helsingfors arbis på sitt 
möte 12.2.2008 för tiden 2008–2012. En viktig del av den var 
översynen av de förestående pensioneringarna. Mellan åren 2008 och 
2012 har nio av den fasta personalen på 26 personer avgått med 
pension, vilket är över 30 %. Detta har självfallet inneburit stora 
omställningar och ställt höga krav på personalen. 

I samband med personalens utvärdering av institutets verksamhet i 
april 2011 konstaterades, att det nu fanns anledning att se över 
personalplanen tidigare än år 2012. En del kring jämställdhetsfrågor 
bifogas planen efter att staden har en ny jämställdhetsplan. Arbetet 
med den inleds enligt uppgift inom kort. Den nuvarande godkändes 
30.10.2008 och gäller för åren 2009–2011. 

Föreliggande förslag till personalplan har sin utgångspunkt i stadens 
instruktioner för ett verks personalplaner, har gjorts upp av rektor och 
biträdande rektor och har behandlats av ledningsgruppen 7.11.2011, 
av ett allmänt lärarmöte 9.11.2011, av fastighetspersonalen 15.11.2011 
och av kanslipersonalen 11.11.2011. Ytterligare har ett möte för 
samarbetsförfarande behandlat planen 25.1.2012 och då godkänt den.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer
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Upplysningar
Gunborg Gayer, rektor, telefon: 310 49490

gunborg.gayer(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Arbis personalplan 2012-2015.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B74AB4F92-A2F0-435C-9BF9-52EF2D6F1257%7D&vsId=%7B1D981127-078F-42E8-927D-F2BDEC3F89E8%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B74AB4F92-A2F0-435C-9BF9-52EF2D6F1257%7D&vsId=%7B1D981127-078F-42E8-927D-F2BDEC3F89E8%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B74AB4F92-A2F0-435C-9BF9-52EF2D6F1257%7D&vsId=%7B1D981127-078F-42E8-927D-F2BDEC3F89E8%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B74AB4F92-A2F0-435C-9BF9-52EF2D6F1257%7D&vsId=%7B1D981127-078F-42E8-927D-F2BDEC3F89E8%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B74AB4F92-A2F0-435C-9BF9-52EF2D6F1257%7D&vsId=%7B1D981127-078F-42E8-927D-F2BDEC3F89E8%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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§ 12
Godkännande av företagshälsovårdens verksamhetsplan 2012–2014

HEL 2012-000843 T 01 04 02 00

Beslut

I enlighet med beslutsförslaget.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Beslutsförslag

Direktionen godkänner Företagshälsovårdens förslag till plan för 
Helsingfors arbis företagshälsovård. 

Föredraganden

Företagshälsovården har gjort upp en verksamhetsplan för Helsingfors 
stads svenska arbetarinstitut för perioden 2012–2014 och sänt den till 
institutet för godkännande 11.10.2011.  Enligt företagshälsovårdens 
kutym skall den godkännas i direktionen. Den aktuella planen följer 
principerna för den föregående.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Gunborg Gayer, rektor, telefon: 310 49490

gunborg.gayer(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Hälsovårdsplan, version 2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BD4CCCEF5-AB08-4C5A-9C0C-D0D30E2D6F85%7D&vsId=%7B67D4E7CE-BE27-42B1-AC40-881BC3013CCC%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BD4CCCEF5-AB08-4C5A-9C0C-D0D30E2D6F85%7D&vsId=%7B67D4E7CE-BE27-42B1-AC40-881BC3013CCC%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BD4CCCEF5-AB08-4C5A-9C0C-D0D30E2D6F85%7D&vsId=%7B67D4E7CE-BE27-42B1-AC40-881BC3013CCC%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BD4CCCEF5-AB08-4C5A-9C0C-D0D30E2D6F85%7D&vsId=%7B67D4E7CE-BE27-42B1-AC40-881BC3013CCC%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BD4CCCEF5-AB08-4C5A-9C0C-D0D30E2D6F85%7D&vsId=%7B67D4E7CE-BE27-42B1-AC40-881BC3013CCC%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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§ 13
Anhållan om befrielse från hyra

HEL 2012-000375 T 02 06 07

Beslut

I enlighet med beslutsförslaget.

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Beslutsförslag

Direktionen beviljar den somaliska kvinnogrupp som tidigare 
administrerades av Kantti ry befrielse från hyra för gymnastiksalen på 
onsdagseftermiddagar kl. 13.30–15.30 under vårterminen 2012.

Föredraganden

Direktionen för Helsingfors arbis beviljade på sitt möte 15.2.2011, § 19, 
Kantti ry befrielse från hyra för en grupp somaliska kvinnor, som 
gymnastiserade på fredagseftermiddagar i Arbis gymnastiksal. Kantti 
ry:s projekt Tuki toimii tog slut vid utgången av 2011, vilket betyder att 
de somaliska kvinnorna nu skall klara sig på egen hand utan Kantti ry:s 
stöd. Då ingen i gruppen talar svenska och bara ett par talar litet finska 
har kvinnorna muntligen anhållit om att få fortsätta att gymnastisera en 
gång i veckan på Arbis. De flesta deltagarna lever på utkomststöd och 
de har därför inte råd att betala någon hyra. 
I och med att de inte talar svenska är det i det här skedet inte aktuellt 
att införliva deras grupp i Arbis normala verksamhet.

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi
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§ 14
Kirkon yhteiskunnallisen työn työntekijät ry:s anhållan om befrielse 
från hyra 

HEL 2012-000846 T 10 01 04

Beslut

I enlighet med beslutsförslaget.

Föredragande
ekonomichef
Lena Elander

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Beslutsförslag

Direktionen beviljar Kirkon yhteiskunnallisen työn tyäntekijät ry befrielse 
från hyra för seminariet Suomen sosiaalifoorumi 21–22.4.2012 och 
konstaterar att kostnader för vaktmästare och städning i samband med 
uthyrningen betalas av hyresgästen.

Föredragande
ekonomichef
Lena Elander

Upplysningar
Lena Elander, ekonomichef, telefon: 310 49488

lena.elander(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Socialforums ansökan.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B2A5BEB60-78A6-43C1-96B2-A41ECBEFC4FB%7D&vsId=%7B97C8659D-428A-46EF-B1B4-46402CAD4FF0%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B2A5BEB60-78A6-43C1-96B2-A41ECBEFC4FB%7D&vsId=%7B97C8659D-428A-46EF-B1B4-46402CAD4FF0%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B2A5BEB60-78A6-43C1-96B2-A41ECBEFC4FB%7D&vsId=%7B97C8659D-428A-46EF-B1B4-46402CAD4FF0%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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§ 15
Helsingfors arbis utlåtande om demokratiplanen för Helsingfors 
stad

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Beslut

I enlighet med beslutsförslaget.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Beslutsförslag

Direktionen för Helsingfors arbis ger följande utlåtande:

Helsingfors arbis kan med sin kursverksamhet befordra fostran i 
demokratiskt tänkande. Arbis kan också rent konkret arrangera olika 
kurser i ämnen som stödjer och undervisar i demokratisk medverkan. 
Helsingfors arbis kan alltså medverka till att implementera tankarna i 
demokratiplanen genom sin kursverksamhet. 

Staden kan beställa skräddarsydda och riktade kurser med olika teman 
kring demokrati av institutet med olika målgrupper. Institutet kan t.ex. 
åta sig kursverksamhet som informerar om betydelsen av 
folkomröstningar.   

Arbis fortsätter genom sin marknadsföringsgrupp och sin informatör 
fortlöpande att arbeta på att öppna och förbättra informationen om 
institutets verksamhet genom att pröva på nya 
marknadsföringskanaler. De digitala och sociala medierna finns redan 
med i marknadsföringen och dialogen med helsingforsarna. Genom 
institutets medverkan i huvudstadsregionens gemensamma 
anmälningssystem Ilmonet har institutets redan för två år sedan 
öppnats ut mot nya målgrupper. Sedan flera år har institutet 
systematiskt uppmuntrat kursdeltagare och kommuninvånare överlag 
att vara aktiva i samband med institutets kursplanering och på så sätt 
tydligare göra planeringen efterfrågebaserad.

Direktionen för Helsingfors arbis stödjer helhjärtat de tankar som 
framförs i demokratiprogrammet, och konstaterar att tankarna står i 
samklang med institutets verksamhetsprinciper. Medborgarinstitutens 
verksamhet har redan för hundra år sedan utgått från grundläggande 
demokratiska principer.
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Föredraganden

Stadsstyrelsen har 9.1.2012 behandlat en rapport från 1.11.2011från 
den s.k. Demokratigruppen. Utgångspunkten för arbetet har varit 
fullmäktiges strategi för perioden 

2009 – 2012.  Uppgiften för gruppen har varit att stödja och stärka 
invånarnas demokratiska påverkningsmöjligheter. Stadsstyrelsen 
antecknade rapporten för kännedom och beslutade be om utlåtanden 
av direktionerna och nämnderna senast 29.2.2012. Stadsstyrelsen 
beslutade samtidigt att öka öppenheten i beslutsfattandet och utveckla 
närdemokratin genom att begära tilläggsutredningar om följande frågor:

1. Hur kunde man göra budgetförberedelserna i staden mera 
inkluderande?

2. Hur kunde man öka lokal medverkan överlag, framför allt 
genom att använda modern teknologi?

3. Principer för hur man arrangerar folkomröstningar.

4. Vilka webbprojekt har de olika förvaltningsgrenarna och på 
vilket sätt man genom dem öka medborgarmedverkan?

5. Hur kunde man öka skolelevernas medverkan i den 
demokratiska processen genom olika digitala system?

6. De s.k. demokratilokalerna och utgifterna för dem. 

Själva utredningen består av avsnitten:

1. Inledning

2. Utvecklingen av den lokala demokratin

3. Betoningen av den direkta demokratin

4. En utökad öppenhet i beredningsarbetet

5. En förbättring av den representativa demokratins 
möjligheter

6. Övriga framställningar 

Rapporten utmynnar i 10 åtgärdsförslag av vilka förslagen 3, 4, 5, på 
ett eller annat sätt tangerar Helsingfors arbis verksamhet nu eller i 
framtiden. Alldeles speciellt riktar rapporten in sig på grupper som står i 
fara att bli utslagna, grupper som i Helsingfors arbis verksamhet alltid 
har fått uppmärksamhet.
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Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Gunborg Gayer, rektor, telefon: 310 49490

gunborg.gayer(a)arbis.hel.fi

Beslutshistoria

Taidemuseon johtokunta 07.02.2012 § 8

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Taidemuseon johtokunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Demokratia-ryhmän loppuraportissa on kiitettävästi käsitelty erilaisia 
tapoja ja keinoja, joilla kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuuksia 
kunnalliseen päätöksentekoon voidaan parantaa.

Avoimuuden ja varhaisen vaikuttamisen kehittämistoimenpiteitä varten 
tehdyt ehdotukset ja suunnitelmat ovat demokratian lisäämisen 
kannalta merkittäviä. Sähköisen viestinnän vahvistaminen ja verkossa 
julkaistun tiedon merkitys tässä prosessissa on oleellinen.

Alueellisten paneelien ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen tukee 
pyrkimyksiä kansanvallan lisäämiseen kaupungin ja sen eri alueiden 
kehittämiseksi. Katu- ja puistoalueiden suunnittelussa taidemuseo 
tekee tiivistä yhteistyötä rakennusviraston kanssa julkisen taiteen 
hankkeissaan. Hankkeet ovat siten luontevasti osana rakennusviraston 
toteuttamaa aluesuunnittelua ja siihen liittyviä käytäntöjä jatkossakin.   

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto olisi paikallishallinnon 
toimivuuden parantamisessa merkittävä uudistus. Neuvoa-antavien 
kansanäänestysten järjestäminen on kannatettavaa asukkaiden 
elinympäristöön merkittävästi vaikuttavissa asioissa. 

Sähköisen tiedonhaun ja verkkopalvelujen kautta jaettavan 
informaation lisääminen ja näiden palvelujen helppokäyttöisyys ovat 
nyky-yhteiskunnan perusvaatimuksia. Kaikki toimenpiteet näiden 
vaikuttamiskanavien parantamiseksi ja kehittämiseksi ovat 
äärimmäisen tärkeitä. Raportissa on kiitettävällä tavalla huomioitu 
nuorten ottaminen mukaan jo valmisteluvaiheessa heitä itseään 
koskevissa päätöksissä, tästä esimerkkinä RuutiExpo, jonka avulla 
kouluikäisiä voidaan lähestyä heidän omalla kielellään. Raportissa on 
edelleen kiinnitetty hienosti huomiota sähköisen viestinnän 
kehittämiseen koulujen opetuksessa.

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B83BE3544-876D-497A-BB16-DCE587DDAA5E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B83BE3544-876D-497A-BB16-DCE587DDAA5E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B83BE3544-876D-497A-BB16-DCE587DDAA5E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B83BE3544-876D-497A-BB16-DCE587DDAA5E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B83BE3544-876D-497A-BB16-DCE587DDAA5E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B83BE3544-876D-497A-BB16-DCE587DDAA5E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B83BE3544-876D-497A-BB16-DCE587DDAA5E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B83BE3544-876D-497A-BB16-DCE587DDAA5E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B83BE3544-876D-497A-BB16-DCE587DDAA5E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document


Helsingfors stad Protokoll 1/2012 23 (34)
Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Rektor/9
14.2.2012

Postadress Besöksadress Telefon Telefax FO-nummer
PB 5200 Dagmarsgatan 3 +358 9 310 49494 +358 9 310 40495 0201256-6
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 52 Kontonr Moms nr
kansliet@arbis.hel.fi www.hel.fi/arbis FI0680001200062637 FI02012566

Selvityksen tekeminen eri hallintokuntien verkkopalveluista ja -
suunnitelmista sekä kärkihankkeiden valitseminen niiden joukosta on 
tärkeää. Kaupungin omien toimitilojen aktiivinen ja tehokas käyttö 
kaupunkilaisten kokoontumispaikkoina on hyvä selvittää, kuten 
raportissa todetaan.

Kuntauudistukseen liittyvistä erittäin laajoista kysymyksistä 
taidemuseon johtokunta voi lausua kantansa suunnitelmien edistyttyä 
pidemmälle.  Pääkaupunkiseudun yhteistyö on kulttuurin alalla ollut jo 
nyt merkittävää; taidemuseon on Uudenmaan aluetaidemuseo ja on 
siinä roolissa kehittänyt omalta osaltaan jo kuntien välistä tiedonjakoa 
ja päätöksentekoa.

Esittelijä
hallintopäällikkö, vs. taidemuseon johtaja
Pia Uljas

Lisätiedot
Erja Pusa, intendentti, puhelin: 310 87006

erja.pusa(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.01.2012 § 18

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Khs 2011-207

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi demokratia-ryhmän 
loppuraportin ja lähettää sen kaikille lauta- ja johtokunnille 29.2.2012 
mennessä annettavia lausuntoja varten.

Samalla kaupunginhallitus päätti käynnistää demokratia-ryhmän 
esitysten pohjalta jatkotoimenpiteinä seuraavien selvitysten ja 
suunnitelmien laatimisen alueellisen demokratian kehittämiseksi, 
suoran demokratian edistämiseksi ja valmistelun avoimuuden 
lisäämiseksi:

1. selvitys osallistuvan budjetoinnin toteutusmahdollisuuksista 
Helsingissä,

2. selvitys alueellisen osallistumisen kokeilua varten laadittavaa 
pilottisuunnitelmaa varten, johon sisällytetään alueellisten 
kokeilujen aihepiirit ja kohteet, kohdentuminen kaupungin eri 
toimialoille sekä eri alueellisen osallistumisen eri mallit ja uuden 
teknologian hyväksikäytön mahdollisuudet,

3. periaatteet ja menettelytavat kansanäänestysten järjestämiseksi,
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4. selvitys kaupungin hallintokuntien verkkopalveluhankkeista ja -
suunnitelmista asukasosallistumista tukevaa sähköisten 
vuorovaikutuskanavien, verkkopalvelujen ja neuvontaa 
koskevan kehittämissuunnitelman laatimista varten,

5. selvitys koulujen sähköisten palveluiden tarjoamista 
vaikutusmahdollisuuksista koulutyöskentelyssä,

6. selvitys ns. demokratiatiloista ja niiden käytön kustannuksista.

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginjohtajaa 
huolehtimaan em. toimenpiteistä ja raportoimaan niiden etenemisestä 
30.4.2012 mennessä, jonka jälkeen päätetään jatkovalmistelusta ja 
seurannasta.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti todeta, että edustuksellisen 
demokratian toimintaedellytysten parantamista koskevat toimenpide-
ehdotukset valmistellaan erikseen osana kaupunginvaltuuston 
strategiaohjelman 2013 - 2016 valmistelua.

Kaupunginhallitus edellyttää, että valmistelun yhteydessä selvitetään 
erilaisten mallien soveltuvuutta Helsingin kaupungin 
johtamisjärjestelmän uudistamiseksi. Selvityksessä otetaan huomioon 
kuntauudistuksen mahdollisesti tuomat muutokset. Selvityksestä 
laaditaan raportti kaupunginhallitukselle 30.11.2012 mennessä.

Käsittely

09.01.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotuksen neljäs kappale 
muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee todeta, että edustuksellisen 
demokratian toimintaedellytysten parantamista koskevat toimenpide-
ehdotukset valmistellaan erikseen osana kaupunginvaltuuston 
strategiaohjelman 2013 - 2016 valmistelua.

Lisäksi esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotukseen 
lisätään seuraava kappale:

Kaupunginhallitus edellyttää, että valmistelun yhteydessä selvitetään 
erilaisten mallien soveltuvuutta Helsingin kaupungin 
johtamisjärjestelmän uudistamiseksi. Selvityksessä otetaan huomioon 
kuntauudistuksen mahdollisesti tuomat muutokset. Selvityksestä 
laaditaan raportti kaupunginhallitukselle 30.11.2012 mennessä.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen 
yksimielisesti.

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B4D7A98F9-38D5-46A2-99A6-9A5E676C5440%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B4D7A98F9-38D5-46A2-99A6-9A5E676C5440%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B4D7A98F9-38D5-46A2-99A6-9A5E676C5440%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B4D7A98F9-38D5-46A2-99A6-9A5E676C5440%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B4D7A98F9-38D5-46A2-99A6-9A5E676C5440%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B4D7A98F9-38D5-46A2-99A6-9A5E676C5440%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B4D7A98F9-38D5-46A2-99A6-9A5E676C5440%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B4D7A98F9-38D5-46A2-99A6-9A5E676C5440%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B4D7A98F9-38D5-46A2-99A6-9A5E676C5440%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document


Helsingfors stad Protokoll 1/2012 25 (34)
Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Rektor/9
14.2.2012

Postadress Besöksadress Telefon Telefax FO-nummer
PB 5200 Dagmarsgatan 3 +358 9 310 49494 +358 9 310 40495 0201256-6
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 52 Kontonr Moms nr
kansliet@arbis.hel.fi www.hel.fi/arbis FI0680001200062637 FI02012566

Vastaehdotus:
Eija Loukoila: Lisäys: Kaupunginhallitus päättänee, että asukkaille 
järjestetään välittömästi tilaisuuksia esittää omia ehdotuksiaan 
demokratiaprosessin jatkamiseksi.

Vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

12.12.2011 Pöydälle

07.12.2011 Pöydälle

19.09.2011 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 16
Elevstipendier

HEL 2012-000369 T 12 01 05

Beslut

I enlighet med beslutsförslaget.

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Beslutsförslag

Direktionen beslutar ledigförklara fyra stipendier med en ansökningstid 
som utgår den 14 april 2012.

Föredraganden

I Arbis budget ingår två elevstipendier à 300 € och två à 200 €, som 
direktionen skall ledigförklara. Det större är avsett för vidare utbildning i 
Finland eller utomlands för elever vid institutet. Det kan sökas av en 
person som är bosatt i Helsingfors, och som under minst två läsår har 
varit inskriven vid institutet och regelbundet och med framgång deltagit 
i undervisningen. Det mindre är också avsett som understöd för att 
delta i samlingar, seminarier eller kurser, för inköp av kursmaterial eller 
i något annat bildningssyfte. Detta understöd kan sökas av en person 
som är bosatt i Helsingfors, och som från läsårets början har varit 
inskriven vid institutet och regelbundet och med framgång deltagit i 
undervisningen.

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi
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§ 17
FAMI:s förbundsmöte 17.3.2012

HEL 2012-000135 T 00 01 06

Beslut

Direktionen utsåg rektor Gunborg Gayer till direktionens representant 
på FAMI:s förbundsmötet i Kristinestad 17.3.2012.

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Beslutsförslag

Direktionen utser en representant till FAMI:s förbundsmötet i 
Kristinestad 17.3.2012.

Föredraganden

Förbundet för arbetar- och medborgarinstituten i Svenskfinland r.f. 
ordnar sitt stadgeenliga förbundsmöte i Kristinestad den 17 mars 2012. 
Enligt förbundets stadgar har varje medlemsinstitut rätt att företrädas 
av institutets rektor, en representant för institutets förvaltande organ, en 
representant för lärarna och övriga anställda och en representant för de 
studerande, sammanlagt fyra personer. Också medlemsföreningarna 
(d.v.s. kamratföreningarna vid instituten) kan företrädas av två 
representanter, som utses av föreningens styrelse. 

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi
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§ 18
Helsingfors arbis utlåtande om fullmäktigeledamoten Johanna 
Sumuvuoris motion om skapande av en informationsportal för 
organisationer

HEL 2011-005299 T 07 02 00

Beslut

Helsingfors arbis direktion beslutade avge det föreslagna utlåtandet 
med det tillägg som Christel von Martens föreslog.

Direktionen för Helsingfors arbis understöder ledamoten Sumuvuoris 
förslag till en digital informationsportal. Förslaget är i linje med stadens 
strategier om att utveckla den digitala servicen och att överlag utveckla 
kundservicen att vara lättillgänglig. Direktionen för Helsingfors arbis 
föreslår dock att det inte byggs någon ny portal utan att den förslagsvis 
placeras under Helsingfors stads sida ”Till invånargrupper”, eftersom 
det i praktiken handlar om en länksamling av redan befintlig 
information. 

Många av stadens verk har lokaliteter som kan hyras av utomstående 
men informationen om dem finns inte samlade någonstans och de 
utnyttjas därför inte maximalt. Det är sålunda i stadens intresse att 
sprida informationen om dem för att på så sätt öka sina hyresintäkter. 
Också Helsingfors arbis, som kan hyra ut lokaliteter under dagtid, 
skulle med stor sannolikhet dra nytta av en dylik portal. 
Direktionen betonar vikten att portalen redan från början görs såväl på 
finska som svenska. 

Behandling

Christel vonMartens föreslog följande tillägg: Direktionen betonar vikten 
att portalen redan från början görs såväl på finska som svenska. 

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Beslutsförslag

Helsingfors arbis direktion ger följande utlåtande:
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Direktionen för Helsingfors arbis understöder ledamoten Sumuvuoris 
förslag till en digital informationsportal. Förslaget är i linje med stadens 
strategier om att utveckla den digitala servicen och att överlag utveckla 
kundservicen att vara lättillgänglig. Direktionen för Helsingfors arbis 
föreslår dock att det inte byggs någon ny portal utan att den förslagsvis 
placeras under Helsingfors stads sida ”Till invånargrupper”, eftersom 
det i praktiken handlar om en länksamling av redan befintlig 
information. 

Många av stadens verk har lokaliteter som kan hyras av utomstående 
men informationen om dem finns inte samlade någonstans och de 
utnyttjas därför inte maximalt. Det är sålunda i stadens intresse att 
sprida informationen om dem för att på så sätt öka sina hyresintäkter. 
Också Helsingfors arbis, som kan hyra ut lokaliteter under dagtid, 
skulle med stor sannolikhet dra nytta av en dylik portal. 

Föredragande

Fullmäktigeledamoten Johanna Sumuvuori har 28.9.2011 gjort en 
motion om skapandet av en informationsportal för organisationer. 
Portalen skulle dels innehålla information om och blanketter för de 
understöd som organisationer kan söka, dels information om 
möjligheten att hyra lokaliteter i stadens olika verk.

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 HEL 2011-005299 Johanna Sumuvuoren valtuustoaloite Kvsto 
28.9.2011 asia 17

Besluthistoria

Hankintajohtaja 8.2.2012

HEL 2011-005299 T 07 02 00

Hallintokeskuksen lausuntopyyntö vt. Johanna Sumuvuoren ym. valtuustoaloitteesta (28.9.2011)

Helsingin kaupungin hallintokeskus pyytää Helsingin kaupungin 
hankintakeskukselta lausuntoa valtuutettu Johanna Sumuvuoren ym. 
valtuustoaloitteesta, joka koskee järjestöportaalin perustamista. 
Aloitteen mukaan kaupungin tulisi perustaa palveluportaali, joka 
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sisältäisi kootusti kaikki kaupungin järjestöjä varten tarjoamat palvelut 
ja yhteistyömuodot asiakirjoineen. Aloitteessa todetaan, että nykyisin 
järjestöyhteistyön muodot ja käytänteet vaihtelevat hallintokunnittain. 
Sen vuoksi palveluiden saatavuudesta on hankala saada tietoa. 
Portaalin perustaminen lisäisi läpinäkyvyyttä ja helpottaisi tietojen 
löytymistä.   

Hankintakeskuksen mielestä valtuustoaloite on kannatettava. 
Hankintakeskuksen näkökulmasta portaalin perustamiselle ei ole 
estettä. Jos portaalin perustaminen tehdään julkisena hankintana, tulee 
noudattaa hankintalakia.

Lisätiedot
Sarmela Marja, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Pelastuskomentaja 07.02.2012

HEL 2011-005299 T 07 02 00

Päätös

Va. pelastuskomentaja ilmoittaa, että pelastuslaitoksen ja järjestöjen 
välinen yhteistoiminta liittyy ennen kaikkea sopimuksiin, joilla 
vapaaehtoiset palokunnat sopimuspalokunnan roolissa tuottavat 
pelastustoimen palveluita Helsingin kaupungissa. Yhteistyö on 
monimuotoista ja perustuu sopimuksiin. 

Sopimuspalokuntia rahoitetaan osana pelastuslaitoksen talousarviota 
ns. sopimuspalokuntakorvauksen muodossa, joka on vuonna 2012 
noin 400 000 euroa. Sen lisäksi pelastuslaitos hankkii 
sopimuspalokunnille vastikkeetta pelastuskalustoa, kuten 
paineilmalaitteita, sammutusasuja ja viranomaisradioita. Lisäksi 
pelastuslaitos maksaa 75% kaupungin sopimuspalokunnilta 
veloittamista tonttivuokrista.

Pelastuslaitos katsoo, että erityisten ehtojensa ja 
palveluntuotannollisen luonteensa vuoksi sopimuspalokuntayhteistyö 
on parhaiten toteutettavissa nykyisellä sopimusneuvottelukäytännöllä 
eikä portaalista siinä ole hyötyä.

Muutoin pelastuslaitos myöntää vuosittain avustuksia järjestöille, joiden 
toiminta liittyy pelastuslaitoksen toimialaan. Avustusten saajia on ollut 
vuosittain noin viisi ja avustusmäärä yhteensä noin 125 000 euroa. 
Tästä merkittävä osa on kohdistunut Helsingin pelastusliitolle. 
Avustusten myöntäminen tapahtuu hakemuksesta ja jatkossa 
kaupungin sähköistä avustushakemusjärjestelmää käyttäen. Hakijoiden 
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vähäisestä määrästä ja vakiintuneesta joukosta johtuen portaalilla ei 
ole saatavissa olennaista lisähyötyä nykyiseen menettelyyn.

Edellä mainitun lisäksi pelastuslaitos vuokraa tiloja liikuntaan ja 
muuhun tarkoituksiin sekä järjestöille että yksityisille yrityksille ja 
henkilöille. Vuokraustoiminnassa yhteisestä portaalista voisi olla hyötyä 
edellyttäen, että se ei ole pelkästään järjestöjen käytössä.

Muutoin pelastuslaitos katsoo, että olisi kaupungin edun mukaista 
kerätä yhteen tietojärjestelmään tieto eri järjestöjen saamista tuista ja 
avustuksista, jotta monen luukun rahastaminen voidaan välttää

Päätöksen perustelut

Hallintokeskus on pyytänyt pelastuslaitokselta lausuntoa valtuutettu 
Johanna Sumuvuoren aloitteesta (Kvsto 28.9.2011 asia 17) ns. 
järjestöportaalin perustamisesta. Hallintokeskus pyytää tietoja siitä, 
millaisia erilaisia palveluja ja yhteistyömuotoja hallintokunta tarjoaa 
järjestöille, millaisin periaattein sekä miten nämä palvelut ja 
yhteistyömuodot ovat järjestöjen saavutettavissa. Lausunnossa 
pyydetään lisäksi ilmoittamaan, millaisia viestintämuotoja tai niihin 
kohdistuvia tarpeita hallintokunnalla on järjestöyhteistyöhön liittyen.

Lisätiedot
Nordenswan Henri, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi
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§ 19
Rektors meddelanden

Beslut

I enlighet med beslutsförslaget.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet antecknar rektors 
meddelanden för kännedom.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer
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Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Sture Gadd
ordförande
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 
,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19

Moa Thors
protokollförare
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 
,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19

Protokollet justerat

Niklas Piiparinen Christel von Martens

Protokollet har hållits offentligt framlagt på Helsingfors stads 
registratorskontor 17.2.2012 (Norra esplanaden 11-13) och de beslut 
som gäller vederbörande har postats därpåföljande arbetsdag.
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