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Vastaus valtuutettu Nina Hurun kysymykseen valtuutettujen läsnä-
olosta kaupunginvaltuuston kokouksen nimenhuudossa

HEL 2013-011357 T 00 00 03

Kaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Nina Huru kysyy, millä tavalla Helsingin kaupunki varmistaa
jatkossa valtuutettujen läsnäolon kaupunginvaltuuston kokouksen ni-
menhuudossa. Valtuutettu Huru ilmoittaa olleensa läsnä kokousten
15.5.-19.6. nimenhuudoissa, mutta pöytäkirjalle tulleen kirjatuksi, että
hän olisi tullut nimenhuudon jälkeen. Kirjaus on johtunut siitä, ettei hä-
nen toimikorttinsa ole toiminut kunnolla.

Kaupunginjohtaja toteaa vastauksenaan, että nimenhuuto suoritetaan
teknisesti valtuuston salijärjestelmän kautta. Valtuutetun on kirjaudutta-
va salijärjestelmään toimikortillaan pitämällä korttia valtuutetun paikalla
olevan lukijalaitteen päällä, kunnes näytölle tulee kirjautumisen onnis-
tumisesta kertova teksti. Nimenhuudon aikana valtuutetun on tämän
jälkeen painettava läsnä-nappia.

Jos toimikortilla ei pääse kirjautumaan, valtuutetun on ensi tilassa otet-
tava yhteyttä salissa tekniseen avustajaan, joka voi kirjata valtuutetun
käsin järjestelmään. Tämän jälkeen nimenhuudon aikana on vielä pai-
nettava läsnä-nappia. Jos kortti on viallinen, sen vaihtamista voi pyytää
virastomestareilta salin ulkopuolelta.

Ongelmat nimenhuudossa aiheutuvat, jos suuri joukko valtuutettuja
vasta nimenhuudon käynnistyessä huomaa, ettei pääse kirjautumaan
kortilla järjestelmään ja joutuu pyytämään teknistä avustajaa kirjaa-
maan heidät. Tämä toimenpide kestää usein pitempään kuin nimen-
huuto on käynnissä. Tällöin sinänsä paikalla ollut valtuutettu ei ehdi il-
moittautua läsnäolevaksi painamalla läsnä-nappia. Järjestelmään ja sii-
tä otettuun tulosteeseen läsnäolevista ja nimenhuudon jälkeen tapah-
tuneista muutoksista jää silloin jälki siitä, ettei valtuutettu olisi osallistu-
nut nimenhuutoon.

Valtuutettu Hurun mainitsemissa kolmessa pöytäkirjassa kansilehdellä,
johon läsnäolijat ja läsnäolomuutokset virallisesti kirjataan, hänet on
merkitty olleen läsnä koko kokouksen. Pöytäkirjalle on siis korjattu ni-
menhuudossa tosiasiassa olleiden, mutta kirjautumisongelmien vuoksi
pois jääneiden, läsnäolo. Järjestelmän kirjauksia ja sen antamia tulos-
teita puolestaan ei voi muuttaa.

Pöytäkirjalle tehtävä korjaus läsnäolijoista on se, mikä suoritetaan, mi-
käli havaitaan paikalla olleen valtuutetun, joka ei pääse osallistumaan
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nimenhuutoon. Parhaiten ongelmilta vältyttäisiin, mikäli valtuutetut hy-
vissä ajoin ennen nimenhuudon alkua suorittaisivat edellä kuvatun kir-
jaustoimenpiteen kortillaan. Tällöin myöskin ongelmat havaittaisiin hy-
vissä ajoin, ja tekniset avustajat pystyisivät ne nopeasti korjaamaan.
Nimenhuuto sujuisi tällöin nopeasti, ja kaikki kirjatut pääsisivät osallis-
tumaan.
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