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260 § 

Esityslistan asia nro 4 

 

KAUPUNGINHALLITUKSEN JÄSENEN VALINTA 

 

Valtuutettu Kantola 

 
Kiitos, puheenjohtaja. 
 
Esitän tässä kohtaa, asetun ehdolle tässä kaupunginhallituksen jäse-
neksi, ja toivon, että asiasta käydään suljettu lippuäänestys, jos siihen 
päädytään. 
 
Kiitos. 
 

Valtuutettu Rissanen (vastauspuheenvuoro) 

 
Kiitos, puheenjohtaja. 
 
Minulla on sellainen käsitys, että tämä paikka on niin sanottu miespaik-
ka. Onko minä väärässä? 
 

Valtuutettu Huru 

 
Arvoisa puheenjohtaja. Arvoisat valtuutetut. 
 
Äskeiseen repliikkiin, että ilmeisesti paikka pitäisi olla miespaikka, 
kommentoin seuraavaa: mikäli näitä paikkoja on muualla lautakunnissa 
vapautunut, niin ovat menneet sekaisin niin mies- kuin naispaikatkin. 
Se jälkeen palaan omaan puheenvuorooni. 
 
”Helsingin perussuomalaiset eivät hyväksy poliittisissa nimityksissä ka-
binettipelejä saati salaisia suhmurointeja”. Tämä ote on lainaus sähköi-
siltä sivuilta. Todellisinta totta, mustaa valkoisella. Vaatii suunnatonta 
rohkeutta lähteä naisena asettautumaan ehdolle kaupunginhallituksen 
varsinaisen jäsenen paikalle. Arvostan ja kunnioitan Helena Kantolaa 
tässä kohden. Tuen ainakin kaikin tavoin häntä. 
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Kiitos. 

 

Valtuutettu Hursti 

 
Kiitos, puheenjohtaja. 
 
Niin kuin tässä edellä kuultiin, niin minulla on aivan samanlainen käsi-
tys, että kaupunginhallituksen jäsenen paikka on miespaikka. Siksi eh-
dotankin paikalle Harri Lindelliä uudeksi jäseneksi kaupunginhallituk-
seen päättyväksi toimikaudeksi. Harri on ollut kunnallispolitiikassa mu-
kana jo 1990-luvun alusta ja ollut monessa EU-, eduskunta-, ja kunta-
vaalissa ehdokkaana. Hän on puoluehallituksessa ollut usean kauden, 
puolueen varapuheenjohtajana, puolueen pitkäaikainen lehden päätoi-
mittaja, puolueen varapuheenjohtajana ollut 2 vuotta, puoluesihteerieh-
dokkaana ollut ja valtuustoryhmän puheenjohtajana myös täällä kau-
punginvaltuustossa. Hän on johtamisjaoston jäsen ja maakuntavaltuu-
tettu ja myös rakennuslautakunnassa, joten näillä meriiteillä ehdotan 
Harri Lindelliä tälle paikalle, ja vaadin suljettua lippuäänestystä 
 
Kiitos. 
 

Valtuutettu Muttilainen (vastauspuheenvuoro) 

 
Kiitoksia, puheenjohtaja. 
 
En ole itse asettumassa ehdolle, mutta kannatan myös suljettua lippu-
äänestystä. Nyt alkaa olla jo pikkuhiljaa puoli perussuomalaisten val-
tuustoryhmää ehdolla. 
 

Valtuutettu Hyttinen 

 
Kiitoksia, puheenjohtaja. 
 
Ilmain sen isompaa kommenttia näihin ehdokkaisiin totean, että se 
kaupunginhallituksen pohjaesitys on valtuustoryhmän ja piirin yhteis-
päätöksen mukainen, eli tosiaankin näillä, jotka tänään ovat ilmoittau-
tuneet ehdokkaaksi, ei ole meidän ryhmämme tukea. 
 
Kiitos. 
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Valtuutettu Valokainen 

 
Kiitos. 
 
Tuo asian siirto seuraavalle kerralla tuntuu aika kornilta siinä mielessä, 
että sitten varmaan venytetään niin kuin Nykäsen Matti monttuun asti 
se keskustelu. Sitten täällä on myös otettu ylimääräinen kokous, tulee 
samojen asioiden tiimoilta. Nyt kun tässä on aikaa ja IFK:n maalilla on 
tilanne, miksei nyt äänestetä? 
 
Kiitos. 
 

Valtuutettu Rantanen 

 
Puheenjohtaja. 
 
Minä kyllä kannatan pöydälle laittamista. Minusta on valtuuston arvo-
vallan kyseenalaistamista ja naurettava farssi, jos me rupeamme ää-
nestämään yhden ryhmän sisäisistä asioista ryhmän ollessa kyvytön 
tekemään omaa päätöstä asiaan. Jätetään vaikka tekemättä, jos ei sitä 
päätöstä sieltä ryhmästä löydy. 
 

Valtuutettu Huru 

 
Kiitos, puheenjohtaja. 
 
Valtuutettu Hyttinen viittasi Helsingin piirin ja valtuustoryhmän yhteis-
kokoukseen, mutta ihan pöytäkirjankin perusteella siellä on ollut kyllä 
kokouksessa Perussuomalainen Helsinki ry ja valtuustoryhmä, ja asia-
listalla sitä asiaa ei ollut. 
 
Kiitos. 
 

Valtuutettu Bogomoloff 

 
Arvoisa puheenjohtaja. 
 
Minusta on järkevä laittaa tämä asia pöydälle. Kun nyt kerran on näin 
monta hyvää ehdokasta, kannattaa odottaa, että saadaan näistä kris-
tallisoitua ylivoimaisesti paras tähän tärkeään valintaan. 
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Valtuutettu Huru 

 
Koska tulevan maanantain, 17.10., kaupunginhallituksessa käsitellään 
erittäin tärkeitä asioita muun muassa, jotka liittyvät tähän keskuspuis-
toon, niin katson kyllä, että asiaa ei enää voisi jättää pöydälle, ja kan-
natan tätä ehdotusta, että järjestetään suljettu lippuäänestys tässä ko-
kouksessa. 
 

Valtuutettu Rissanen 

 
Kiitos, puheenjohtaja. 
 
Kannatan kyllä tämän asian pöydälle panoa. Perussuomalaisillahan on 
edustus ensi maanantainakin ‒ nykyinen kaupunginhallituksen jäsen 
sitten siellä jatkaa, että tyhjää paikkaa ei ole tulossa. 
 
Sen verran nyt kuitenkin vielä sanon, että kun tässä on valtuustoryh-
mien välillä käyty neuvottelut valtuustokauden aluksi, joissa itse olen ol-
lut mukana, ja silloin tämä paikka on nimenomaan merkattu miespai-
kaksi, niin toivon, että perussuomalaiset tätä kunnioittavat. Että asetta-
vat ehdolle nyt tähän mieshenkilön, kun meillä nämä kiintiöt kuitenkin 
ovat. Muuten se tarkoittaa sitä, että täytyy käydä neuvottelut kokonaan 
uudestaan. Vaikka täällä valtuutettu Huru siihen viittasi, että on vaihtu-
nut sukupuoli, niin toki näin on joissain tapauksissa voinut tehdä, koska 
meillähän aina näissä lautakunnissa on myös näitä niin sanottuja ”sekä 
että” -paikkoja, koska nämä paikat eivät mene ihan tasan, kun se on 
vain se 40 %, mikä pitää olla kumpaakin sukupuolta näissä luottamus-
elimissä. Tämän nyt tässä vielä haluaisin sanoa perussuomalaisille. 
 

Valtuutettu Moisio (vastauspuheenvuoro) 

 
Kiitos, puheenjohtaja. 
 
Minusta on hyvä, että asia jää pöydälle seuraavaan kokoukseen, ja ai-
nakin itse toivon siinä vaiheessa tietoa siitä, kestääkö kaupunginhalli-
tuksen kokoonpano sitä, kumpi sukupuoli sinne tulee, koska sehän 
kuntalain mukaan pitää kuitenkin olla niin, että siellä on edustettuna 
60‒40-suhteessa miehiä ja naisia. On toisaalta niin, että valtuusto ei 
voi tätä päätöstä mielestäni tehdä, ellemme tiedä sitä, voiko siihen 
edes asettaa ehdolle naista. 
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Valtuutettu Wallgren (vastauspuheenvuoro) 

 
Oliko minulla? 
 
Elina Moision kanssa sama kysymys, ja se varmaan voidaan selvittää 
tässä kokouksessa, onko valtuustolla mahdollisuus valita ‒ jos tämä 
päätös tehdään tänään ‒ tähän niin sanotulle miespaikalle nainen ti-
lanne. 
 
Toiseksi tähän pöydällepanoasiaan. Haluan vain, se on uusi tilanne 
meille. Mielestäni on valtuuston ‒ mikäs tämä oli tämä termi ‒ arvoval-
lan mukaista, jos valtuustoryhmä haluaa tuoda valtuuston päätettäväksi 
asian, joka jakaa tiettyä valtuustoryhmää. Se on silloin sen kyseisen 
valtuustoryhmän ratkaisu, että se haluaa, että koko valtuusto ottaa kan-
taa. Mielestäni se on valtuustoryhmän sisäisenä prosessina täysin 
mahdollinen ratkaisu, eli se nähdäkseni ei vielä ole pöydällepanosyy. 
Mutta olisi hyvä tietää tarkemmin, mitä perussuomalaisten ryhmässä 
on tapahtunut. 
 

Valtuutettu Huru 

 
Kiitos, puheenjohtaja. 
 
Se on todennäköisesti virkamieskunnankin avulla nopeasti selvitetty, 
paljonko on mies- ja naisjakauma kaupunginhallituksessa. 
 
Kiitos. 
 

Valtuutettu Rissanen 

 
Puheenjohtaja. 
 
Se on selvitettävissä, paljonko on miehiä ja naisia tällä hetkellä, mutta 
kun me olemme neuvotteluissa sopineet, että perussuomalaisilla on 
miespaikka, niin edellyttäisi neuvottelun. Kaupunginhallituksessa on 
muistaakseni 3 tällaista niin sanottua ”sekä että” -paikkaa, jotka ovat 3 
suurimmalla ryhmällä, mikä on loogista, koska heillä on useampia 
edustajia kaupunginhallituksessa. Täällä me emme nyt voi päättää, että 
yhtäkkiä valitsemme naisen, ellemme käy siitäkin sitten kunnon neuvot-
teluja. 
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Valtuutettu Wallgren (vastauspuheenvuoro) 

 
Arvoisa puheenjohtaja. 
 
  ?   kysymys, Rissanen väittää, että kun on tällainen poliittinen neuvot-
telutulos, niin se sitoisi valtuustoa, mutta käsittääkseni tämä on poliitti-
nen näkökohta, jolla ei ole mitään oikeudellista painoarvoa. Mutta onko 
tämä oikea arvio nyt tästä, että Rissanen esittää siis puhtaasti poliitti-
sen näkökohdan eikä oikeudellisen näkökohdan? 
 

Valtuutettu Puhakka 

 
Puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut. 
 
Haluaisin nyt kysyä sitä ‒ en tässä jaksa itse, minulla on huono lasku-
pää ‒ mikä se tämänhetkinen sukupuolijakauma siellä on, koska minä 
olen kyllä vähän valtuutettu Wallgrenin kanssa samaa mieltä, että se 
on lainsäädäntökysymys. Neuvottelukysymys on sitten se, millä tavalla 
nämä paikat on jaettu. Jossain tilanteessa, muistelen, vuosien varrella 
on tapahtunut näin, että miespaikka on vaihtunut naispaikaksi tai päin-
vastoin riippuen siitä, mikä se alkuperäinen tilanne on. Mutta lakia täy-
tyy noudattaa 40‒60. Nähdäkseni tämä on se lähtökohta, eikä niin, että 
tässä välttämättä neuvotteluja tarvitsisi käydä.  
 
Periaatteessa olen itse sitä mieltä, että tämä voisi olla pöydällä, koska 
tässähän teoriassa voitaisiin esittää kuka tahansa perussuomalaisten 
paikalle lain mukaan ja äänestää siitä, että haluammeko me perus-
suomalaisia ollenkaan kaupunginhallitukseen, jos mennään ihan pitkäl-
le. Että tämä on vähän mielestäni turha tuoda valtuustoon tällaisia si-
säisiä riitoja. 
 

Apulaiskaupunginjohtaja Sauri 

 
Puheenjohtaja. Ordförande. Hyvät valtuutetut. Bästa fullmäktige. 
 
Sikäli kun asia koskee sitä, että kestääkö tämä kaupunginvaltuuston 
kokoonpano sen, että yksi mies vaihtuu naiseksi, niin kestää. Siellä on 
nyt 7 miestä ja 8 naista, ja jos se vaihtuu, niin sitten tulee 6 ja 9, mikä 
edelleen täyttää tämän 40 %:n säännön. 
 

Valtuutettu Rissanen (vastauspuheenvuoro) 
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Puheenjohtaja. 
 
Se on juuri näin, että se kestää ja se on lain mukaan ihan sallittua, mut-
ta me olemme täällä valtuustoryhmät käyneet neuvottelut silloin vaali-
kauden aluksi, niin minä toivoisin, että me emme rupea tällä tavalla 
yhtäkkiä erkaantumaan niistä tuloksista. Tässä tapauksessa sitten joko 
vihreät tai SDP sitoutuu siihen, että he, joilla on nyt tämä tällainen paik-
ka, että voisivat vaihtaa, sanovat, että okei, he menevät vaalikauden 
loppuun näin. Kyllä näitä voidaan, näitä on vaihdettu ennenkin ryhmien 
välisillä neuvotteluilla, mutta ei sillä tavalla, että me yhtäkkiä äänes-
tämme täällä valtuustossa vain näin, vaikka laki sen toki sallii. 
 

Valtuutettu Jalovaara 

 
Arvoisa puheenjohtaja. 
 
SDP ei nyt varmaan millään tavalla lähde mukaan tähän perussuoma-
laisten sisäiseen erimielisyyteen tästä asiasta. Kysyisin kuitenkin teiltä 
sitä, että kun yleensä on oltu aika tiukkoja siitä, täällä ei jätetä mitään 
asioita pöydälle, että muutetaanko tässä nyt sitten käytäntöä, että jat-
kossa voi minkä tahansa asian pyytää pöydälle jos haluaa. Teettekö te 
ennakkotapauksen nyt tänään tässä asiassa? 
 

Valtuutettu Raatikainen 

 
Arvoisa puheenjohtaja. 
 
Tämä rupeaa menemään vähän farssin puolelle. Tuossa äsken tutkit-
tiin, niin korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteella voin edel-
leen perua, että vedän pois tämän eroanomukseni kaupunginhallituk-
sen tehtävistä ja jatkan sitä. 
 

Ledamoten Oker-Blom 

 
No, ei ole hirveästi lisättävää enää tähän. 
 

Valtuutettu Hursti 

 
Joo, kannatan hylkäämistä. 
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261 § 

Esityslistan asia nro 5 

 

KAUPUNGINHALLITUKSEN JÄSENEN VALINTA 

 

Valtuutettu Ebeling 

 
Arvoisa puheenjohtaja. 
 
Tekisi melkein mieli pyytää, että tässä tehtäisiin samanlainen päätös 
kuin tuossa edellisessä kohdassa, tosin ilman sitä keskustelua, mikä si-
tä edelsi.  
 
Kuntalain 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota vain pätevästä 
syystä. Ei ole hyvä, jos päteväksi syyksi hyväksytään mikä tahansa 
syy. Ymmärrän sellaiset syyt, jotka liittyvät mahdollisuuteen hoitaa teh-
tävää, mutta en koe kuntalain tarkoittamaksi syyksi tämän päätöksen 
yhteydessä esitettävää syytä. Jos valtuusto ja valtuustoryhmät eivät 
kunnioita kuntalakia, niin kuka sitten kunnioittaa? Tällä on nähdäkseni 
myös yhteys yleiseen lain kunnioittamiseen. 
 
Kiitos. 
 
 
 
 

262 § 

Esityslistan asia nro 6 

 

KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VALINTA 
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Valtuutettu Rissanen 

 
Kiitos, puheenjohtaja. 
 
Leena Ho-, mikä se oli? 
 
Välihuuto! 
 
Mikä? 
 
Välihuuto! 
 
Leena Hoppania. 
 
 
 
 

264 § 

Esityslistan asia nro 8 

 

OPETUSLAUTAKUNNAN RUOTSINKIELISEN JAOSTON VARAJÄSENEN VALINTA 

 

Valtuutettu Rissanen 

 
Kiitos. 
 
Ted Apter. 
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