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§ 43
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaoston kokou-
sajat keväällä 2021 ja pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

HEL 2020-010752 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti ko-
koontua kevätkaudella 2021 tiistaisin kello 16.30 seuraavasti:

 16.3.2021
 18.5.2021 

Kokoukset pidetään osoitteessa Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päät-
ti, että jaoston kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään tarkas-
tamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mu-
kaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjoh-
tajan kutsusta.

Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun eri-
tyisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkami-
saikaa päätettynä kokouspäivänä (hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 3 
mom.). Jos puheenjohtaja muuttaa kokousaikaa edellä tarkoitetulla ta-
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valla, muutoksista on ilmoitettava ennen kokouskutsun lähettämistä 
(hallintosäännön 29 luvun 3 §:n 3 mom.).

Toimielimen kokouskutsu on lähettävä vähintään neljä päivää ennen 
kokousta, jollei toimielin toisin päätä (hallintosäännön 29 luvun 3 §:n 2 
mom.).

Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakun-
nan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen 
pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituk-
sineen pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa 
koskevista säännöksistä muuta johdu.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus
Kaupunginkanslia


