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§ 596
Valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponsi lautakuntien julkisista 
kokouksista vuonna 2019

HEL 2018-012680 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
28.11.2018 hyväksymän toivomusponnen (Petrus Pennanen) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 28.11.2018 valtuutettu Petrus Pennasen aloitetta lauta-
kuntien ja muiden toimielinten kokousten avoimuudesta kaupunginval-
tuusto hyväksyi valtuutettu Petrus Pennasen ehdottaman seuraavan 
toivomusponnen:

"Hyväksyessään päätösehdotuksen valtuusto pyytää selvittämään 
Kaupunginkanslian mahdollisuudet lähettää kaikille muille lautakunnille 
paitsi tarkastuslautakunnalle kirje, jossa esitetään harkittavaksi, että 
vähintään yksi vuoden 2019 kokouksista pidettäisiin julkisena kokouk-
sena ja tämän kokouksen esityslistan sisältö suunnitellaan mahdolli-
suuksien mukaan siten, että kokouksessa ei olisi käsiteltävissä asioissa 
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salassa pidettäviä asiakohtia tai tietoja, jolloin yleisön on mahdollista ol-
la paikalla koko kokouksen ajan."

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuute-
tuille.

Toimivalta päättää kokouksen pitämisestä julkisena on jokaisella toi-
mielimellä itsellään. Lautakunta voi näin ollen harkintansa mukaan 
päättää järjestää julkisen kokouksen, mikäli se nähdään tarkoituksen-
mukaisena. Toimielin päättää julkisen kokouksen järjestämisestä etu-
käteen esittelijän esityksestä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 26.3.2019 § 57 pitää 23.4.2019 
kokouksensa julkisena kokouksena edistääkseen kaupunkistrategian ja 
valtuuston hyväksymän Petrus Pennasen toivomusponnen mukaisesti 
päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja julkisuutta sekä kannustaakseen kau-
punkilaisia osallistumaan itseään koskevaan päätöksentekoon.

Kaupunginkanslian hallintojohtaja on ennen syyskauden 2019 alkua 
muistuttanut toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia julkisten kokousten jär-
jestämisen mahdollisuudesta ja reunaehdoista sekä järjestelyissä 
huomioon otettavista asioista. Asiasta on keskusteltu myös toimielinten 
sihteereiden yhteistyöverkostossa.
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