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§ 451
V 20.5.2015, Kj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite 
kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien kokousten 
pitämiseksi julkisina

HEL 2014-014951 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 22 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunginhallituksen sekä lauta- ja johtokuntien 
kokoukset silloin, kun käsiteltävänä ei ole salassa pidettäviä asioita, 
pidettäisiin julkisina, videoitaisiin ja lähetettäisiin yleisessä 
tietoverkossa. Tämä parantaisi päätöksenteon seuraamista; 
kaupunkilaiset näkisivät, miten päätökset muodostuvat ja minkälaista 
keskustelua niistä on käyty. Menettely parantaisi merkittävästi 
uskottavuutta kaupunkilaisten silmissä, ja he kokisivat edustajat 
omikseen.

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 57 §:n 3 momentin mukaan 
muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos 
niissä ei käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa 
pidettäväksi, ja jos toimielin niin päättää. Eduskunnan 13.3.2015 
hyväksymässä uudessa kuntalaissa julkisuutta koskeva sääntely säilyy 
ennallaan (101 §).
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Näin ollen toimivalta päättää kokouksen pitämisestä julkisena on 
toimielimellä itsellään. Harkinta on lisäksi aina tapauskohtaista. 
Kunnallisessa päätöksentekojärjestelmässä on vakiintuneesi katsottu, 
että julkisen kokouksen pitäminen on poikkeus pääsäännöstä. Toimielin 
päättää julkisen kokouksen järjestämisestä esittelijän esityksestä. 

Kokouksia voi olla tarkoituksenmukaista pitää julkisina, jos niissä 
käsitellään yleistä mielenkiintoa herättävää asiaa tai asioita. Tällöin on 
myöskin käytännössä turvattava yleisön mahdollisuus saada julkisesta 
kokouksesta tieto (tiedottaminen ilmoituslehdissä, verkkosivuilla ja 
ilmoitustaululla) sekä seurata kokousta (riittävän suuri kokoustila). 
Helsinki-kanavalla lähettäminen maksaa noin 250 euroa/kokous, jos 
kokous pidetään valtuustosalissa, sekä noin 700 euroa 
yksikameraisena ja noin 1900 euroa monikameraisena, jos kokous 
pidetään muussa tilassa.

Kaupunginhallitus itse harkitsee tapauskohtaisesti sen kokouksen 
julkisena järjestämisen tarkoituksenmukaisuuden.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Muttilainen Sami valtuustoaloite Kvsto 10.12.2014 asia 13

Tiedoksi
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