
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2019 1 (2)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/3
16.04.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus +358 9 86390 FI02012566

§ 130
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintakertomus 2018

HEL 2019-004015 T 00 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsi tiedoksi kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan vuoden 2018 toimintakertomuksen ja lähettää sen 
edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Hanna-Kaisa Talvensaari, viestintä- ja markkinointipäällikkö, puhelin: 310 15964

hanna-kaisa.talvensaari(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimintakertomus 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin sekä sen toimialojen ja laitosten toiminnallisten ja taloudel-
listen tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten laaditaan vuosittain ti-
linpäätöksen lisäksi Helsingin kaupungin vuosikertomus sekä toimiala- 
ja laitoskohtaiset toimintakertomukset. Kaupungin vuosikertomuksen 
sekä toimialojen ja laitosten toimintakertomusten laadinta perustuu 
kaupunginhallituksen päätökseen.

Kaupunginhallitus on päätöksellään 22.12.1997 kehottanut silloisia vi-
rastoja ja laitoksia laatimaan vuosittain kertomuksen toiminnastaan ja 
lähettämään sen kaupunginhallitukselle tiedoksi lautakuntansa kautta. 

Hallintokeskuksen antaman ohjeen mukaan toimintakertomuksen tulee 
tarjota lukijalleen selkeästi ja havainnollisesti tietoja toimialan tai laitok-
sen kertomusvuoden toiminnasta, asetettujen tavoitteiden toteutumi-
sesta, taloudesta, henkilöstöstä sekä organisaatiosta. Taloutta ja henki-
löstöä sekä muita keskeisiä kysymyksiä koskevista tunnusluvuista tulee 
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esittää ainakin kertomusvuoden ja sitä edeltävän vuoden vertailutiedot. 
Toimintakertomuksessa on lisäksi kerrottava olennaiset toiminnassa ja 
organisaatiossa tapahtuneet muutokset.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2018 toiminta-
kertomus on liitteenä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Hanna-Kaisa Talvensaari, viestintä- ja markkinointipäällikkö, puhelin: 310 15964

hanna-kaisa.talvensaari(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimintakertomus 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus


