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MUISTIO  2/2017 

Kokousaika                    2.3.2017, klo 16.30 – 19.10 

Kokouspaikka  Unioninkatu 28 a, 2 krs. 

Läsnä  Nina Castén, vpj (sdp) 

  Marja-Liisa Lohikoski (ps) 

  Larissa Franz-Koivisto (kok) 

  Uyuuni Ahmed (kok) 

  Abdulkadir Isak (vihr) 

  Pilvi Nummelin (vihr) 

  Ritva Viljanen (apulaiskaupunginjohtaja) (poistui klo 17.12) 

  Leena Mickwitz (kaupunginsihteeri) (poistui klo 17.12) 
  Anna-Maija Aalto (esittelijä) 

  Laura Kyntölä (sihteeri) 

  

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Varapuheenjohtaja avasi kokouksen 16.34 ja totesi sen päätösvaltaiseksi. 

 

2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Abdulkadir Isak ja Pilvi Nummelin. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1) 

Hyväksyttiin pöytäkirja. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Verokortteja pyydetään toimitettavaksi mahdollisimman pian palkkioiden maksamiseksi.  

 

6. Neuvottelukunnan toimintakertomuksen hyväksyminen. 

Hyväksyttiin ilman muutoksia. Sihteeri lisää toimintakertomukseen summat kevään 2017 

kokouspalkkioista kokouksen jälkeen ja sopii puheenjohtajan kanssa tapaamisen 

toimintakertomuksen allekirjoittamiseksi.  
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7. Apulaiskaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus 

Kaupungissa on käynnissä suuria muutoksia kolmella taholla: kaupungin oma 

organisaatiomuutos, maakuntauudistus sekä pääkaupunkiseudun erillisratkaisu. 

Kaupungin oma organisaatiomuutos saatetaan loppuun kesäkuussa. Sen jälkeen 

kaupungilla on neljä toimialaa ja kahdeksan palvelukokonaisuutta, joissa neljä lautakuntaa 

ja kahdeksan jaostoa. Samalla luottamushenkilöiden määrä vähenee selvästi.  

Erillisratkaisun osalta hallitus on antanut lausuntonsa pääkaupunkiseudun kunnille ja sitä 

edistetään määrätietoisesti. Erillisratkaisun pääkaupunkiseutua koskeva kasvupalvelulaki 

tulee lausunnoille kesän 2017 aikana. Suurimpana haasteena erillisratkaisussa on asetettu 

tiukka aikataulu; lain pitäisi astua voimaan jo 2019 alussa.  

Castén (sdp) kysyi mikä on maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan rooli 

jatkossa? Tuntemus on, että pääkaupunkiseutu monipuolistuu, mutta 

maahanmuuttokysymykset laahaavat Helsingissä kehityksen perässä. Tällä hetkellä 

neuvottelukunnalla on vain mahdollisuus antaa lausuntoja, mutta ei varsinaista 

päätäntävaltaa ja tätä toivotaan mahdollisen jatkon myötä lisää.  

Apulaiskaupunginjohtaja Viljanen tunnisti tarpeen keskustelulle maahanmuuton ja 

kaupungin monimuotoistumisen myötä. Esittelijänä toiminut Aalto totesi, että työ 

neuvottelukuntien jatkon selvittämisen vuoksi on aloitettu ja asia selviää myöhemmin 

keväällä. Castén (sdp) toisti neuvottelukunnan jäsenten tahdon siitä, että 

neuvottelukunnalla tulisi olla enemmän päätösvaltaa ja Nummelin (vihr) esitti, että jatkossa 

mukana voisi olla suoraan kolmannen sektorin edustajia jäseninä neuvottelukunnassa, 

kuten muissa kaupungeissa on tehty. Nummelin myös esitti, että mikäli 

maahanmuuttoasiat siirtyvät elinkeinovaltuuston alle, tulisi maahanmuuttoon keskittyä 

erillisesti useammassa kokouksessa. Kaupunginsihteeri Mickwitz huomautti, että 

neuvottelukunnan toiminnan vaikuttavuutta on syytä tarkastella, mutta kuntalaki itsessään 

määrittää, että neuvottelukunnilla ei ole varsinaista päätösvaltaa. Päätösvallan 

saavuttamiseksi toiminta pitäisi järjestää toisessa muodossa ja uusi päätäntävallan taso 

olisi haastava upottaa hallintorakenteeseen.  

Apulaiskaupunginjohtaja Viljanen kannatti ajatusta kolmannen sektorin edustajien 

sisällyttämisestä kokoonpanoon. Isak (vihr) tiedusteli kuinka valinta tulisi tehdä ja 

keskustelussa todettiin, että esimerkiksi etnisten suhteiden neuvottelukunnassa järjestöt 

hakevat jäsenyyttä ja jäsenet valitaan vaihtelevilla kriteereillä määräajoin kauden 

edustajiksi. Isak (vihr) toivoi erityisesti nuorten äänen edustuksen lisäämistä jatkossa. 
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8. Esitys maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustuksen jaosta vuodelle 2017 

Sihteeri esitteli tehdyn pohjaesityksen ja keskustelussa tarkennettiin avustuksia joidenkin 

järjestöjen kohdalta. Lopullinen jako liitteiden ja lisätietojen toimituksen määräajan 

umpeuduttua esitetään sähköpostilla maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden 

neuvottelukunnan jäsenille. 

Neuvottelukunta hyväksyi liitteen mukaisen päätösesityksen maahanmuuttajajärjestöjen 
kehittämisavustukselle sähköpostilla 3.4.2017. 
 

9. Muut asiat 

Esittelijänä toiminut Aalto kertoi kasvupalvelulain tulevan kahden viikon kuluessa 

lausunnoille ja kasvupalvelulaki kahden viikon sisään lausunnoille ja pääkaupunkiseudun 

oma laki erillisratkaisusta tulee lausunnoille kesän aikana. 

Kaupungin osallisuusyksikkö tuottaa selkokielisen vaalivideon äänestämisaktiivisuuden 

tueksi. Video julkaistaan maaliskuun puolivälissä ja sihteeri laittaa sen tiedoksi 

neuvottelukunnan jäsenille. 

10. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10. 

 
 
Nina Castén     Anna-Maija Aalto 
varapuheenjohtaja  esittelijä 

 

____________________  _____________________ 

 

 

Pilvi Nummelin   Abdulkadir Isak 
pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 
 

____________________  _____________________ 

 

 

Laura Kyntölä 
sihteeri 
 
_____________________ 


