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Vastaus vt Silvia Modigin kysymykseen kuntalaisaloitteista 

HEL 2011-010039 T 00 00 03 

Kaupunginjohtajan vastaus 

Valtuutettu Silvia Modig toteaa, että kuntalaisilla on mahdollisuus jättää 
kuntalaisaloite ja että tällaisenaan aloiteoikeus ei mahdollista kaupunki-
laisen vaikutusmahdollisuuksia vaan tuntuu muodollisuudelta jolla ei 
ole edes tarkoitettu olla vaikutusta, ja kysyy, onko aloitteilla tällaise-
naan merkitystä, tulisiko aloitekäytäntöä kehittää siten, että valtuusto 
pääsee mukaan päätöksentekoon, onko kuntalaisaloite koskaan johta-
nut toimenpiteisiin sekä miten kaupunki aikoo kehittää kuntalaisaloitetta 
siten, että ne tarjoavat todellisen vaikutusmahdollisuuden kaupunkilai-
sille. 

Vastauksena esitettyyn kysymykseen kaupunginjohtaja toteaa seuraa-
vaa: 

Kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä aloitteita 
kunnan toimintaa koskevissa asioissa.  Aloitteen tekijälle on ilmoitetta-
va aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saa-
tettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa 
tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 

Kuntalain lisäksi aloitteiden käsittelystä määrätään kaupunginvaltuus-
ton työjärjestyksessä. Työjärjestyksen 25 §:n mukaan kaupunginhalli-
tuksen tulee esittää valtuuston tietoon vuosittain viimeistään sen huhti-
kuussa pidettävässä kokouksessa valtuuston toimivaltaan kuuluvissa 
asioissa kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toi-
menpiteet. Käsiteltäessä kunnan asukkaan aloitteita sallitaan keskuste-
lu. Kaupunginhallituksen on saatettava käydystä keskustelusta laadittu 
pöytäkirja kysymyksessä olevien asioiden valmistelussa huomioon 
otettavaksi. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei toivomus-
ponsia lukuun ottamatta sallita. 

Aloitteiden tultua vireille ne käsitellään aloitteessa tarkoitetun asian 
vaatimassa järjestyksessä. Aloitteet ohjataan kaupungin sen viran-
omaisen käsiteltäväksi, jolle se johtosääntöjen mukaan kuuluu. Käsitte-
lijä ei aina siis ole valtuusto vaan useimmiten lauta- tai johtokunta tai 
joku muu kaupungin viranomainen. Kokonaiskuvan saaminen ja yh-
teenveto kaikista kaupungille tehdyistä aloitteista on mahdollista saada 
kaupungin sähköisen asianhallintajärjestelmän ja yhteisen kirjaamon 
uudistushankkeen edetessä pidemmälle. 
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Käytännössä valtuuston tietoon on tuotu vuosittain huhtikuun kokouk-
seen sille tehdyt aloitteet. Valtuuston tietoon tulevat vain sen toimival-
taan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet.  Viimeisen kuuden vuoden ai-
kana tehtyjä, valtuustoon toimivaltaan kuuluvia kunnan asukkaan aloit-
teita on ollut vireillä 3-15 vuosittain eli keskimäärin kahdeksan aloitetta 
vuodessa. Aloitteiden sisällöt vaihtelevat, mutta moni aloite koskee lii-
kennesuunnittelua, liikennejärjestelyitä tai erilaisia suojelukysymyksiä. 
Usein aloitteissa esitetyt toimenpiteet ovat luonteeltaan sellaisia, että 
niiden valmistelu on jo vireillä tai ne liittyvät laajempaan käsittelyssä 
olevaan asiakokonaisuuteen. Osa niistä on ratkaistu talousarvion tai ta-
lousarvioaloitteiden käsittelyn yhteydessä. 

Kaupunginhallitus on strategiaohjelman mukaisesti demokratia-ryhmän 
loppuraportin käsittelyn yhteydessä 9.1.2012 käynnistänyt toimenpiteet 
mm. asukkaiden suoran osallistumisen ja vaikuttamisen lisäämiseksi.  
Demokratia-ryhmän ehdotukset on lähetetty kaikille lauta- ja johtokun-
nille lausunnoille. Selvitys- ja lausuntoaineisto tuodaan valtuustolle lä-
hetekeskustelua varten vielä tämän kevään aikana. Demokratia-
ryhmän perustaminen oli esillä myös jo vuonna 2010 tehdyssä kunnan 
asukkaan aloitteessa. 

Kunnan asukkaan aloiteoikeus on yksi keskeisistä suoran demokratian 
keinoista, joiden uudistaminen tulee lähiaikoina harkittavaksi osana 
kuntalain kokonaisuudistusta. 

Lisätiedot 
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046 

anja.vallittu(a)hel.fi 
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