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§ 114
Ilmoitusasiat

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat 
ilmoitusasiat:

1. Kaupunginhallitus 17.6.2013: Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus on 17.6.2013 päättänyt, ettei se ota käsiteltäväkseen 
asuntotuotantotoimikunnan 5.6.2013 tekemiä päätöksiä.

2. Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.6.2013 § 113: Kaupunginhallituksen 
konsernijaoston kokousajat ja aiheet syksyllä 2013

Konsernijaosto päätti kokoontua 26.8., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 
11.11., 25.11. ja 9.12.2013 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, 
kuitenkin aikaisintaan klo 17. 

Lista kokouskohtaisista aiheista on konsernijaoston esityksen liitteenä.

Samalla konsernijaosto päätti, että puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien 
mukaan varapuheenjohtajan kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen 
määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen. Lisäksi 
puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajan 
kanssa neuvoteltuaan, muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä 
kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan pääsääntöisesti vähintään 
viikkoa ennen kokousta.

Konsernijaoston kokouspaikkana on kaupunginhallituksen istuntosali 
kaupungintalolla.

Edelleen konsernijaosto päätti
- että pöytäkirja konsernijaoston kokouksista pidetään yleisesti 
nähtävänä kaupungin kirjaamossa kokousta seuraavana kuudentena 
arkityöpäivänä ja
- että konsernijaoston kokousajoista ja edellä mainituista 
nähtävänäoloista kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, 
kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä 
ilmoituslehdissä.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Mykkänen

Päätösehdotus
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Asuntotuotantotoimikunta päättänee merkitä tiedoksi seuraavat 
ilmoitusasiat:

1. Kaupunginhallitus 17.6.2013: Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus on 17.6.2013 päättänyt, ettei se ota käsiteltäväkseen 
asuntotuotantotoimikunnan 5.6.2013 tekemiä päätöksiä.

2. Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.6.2013 § 113: Kaupunginhallituksen 
konsernijaoston kokousajat ja aiheet syksyllä 2013

Konsernijaosto päätti kokoontua 26.8., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 
11.11., 25.11. ja 9.12.2013 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, 
kuitenkin aikaisintaan klo 17. 

Lista kokouskohtaisista aiheista on konsernijaoston esityksen liitteenä.

Samalla konsernijaosto päätti, että puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien 
mukaan varapuheenjohtajan kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen 
määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen. Lisäksi 
puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajan 
kanssa neuvoteltuaan, muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä 
kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan pääsääntöisesti vähintään 
viikkoa ennen kokousta.

Konsernijaoston kokouspaikkana on kaupunginhallituksen istuntosali 
kaupungintalolla.

Edelleen konsernijaosto päätti
- että pöytäkirja konsernijaoston kokouksista pidetään yleisesti 
nähtävänä kaupungin kirjaamossa kokousta seuraavana kuudentena 
arkityöpäivänä ja
- että konsernijaoston kokousajoista ja edellä mainituista 
nähtävänäoloista kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, 
kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä 
ilmoituslehdissä.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä


