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§ 126
Konsernijaoston kokousajat ja -aiheet syyskaudella 2012
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Päätös

Konsernijaosto päätti kokoontua 20.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10.,12.11, 
26.11. ja 10.12.2012 kaupungintalolla, kaupunginhallituksen 
istuntosalissa, kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen kuitenkin 
aikaisintaan klo 17.00.

Kokouskohtaiset aiheet liitteenä.

Samalla konsernijaosto päätti,

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

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

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Konsernijaoston kokoussuunnitelma elokuu joulukuu 2012.pdf

Päätösehdotus
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