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§ 2
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston pöytäkirjojen 
pitäminen yleisesti nähtävänä

HEL 2017-007190 T 00 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti, että kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston kokouksesta kulloinkin laadit-
tu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaan luottamushenkilön ja viranhalti-
jan päätöksistä pidetään pöytäkirjaa, jollei se päätöksen luonteen joh-
dosta ole tarpeetonta. Lain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituk-
sen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoite-
tun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai 
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleises-
sä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta 
johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkais-
taan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytä-
kirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät 
henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tieto-
verkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. Kunnan ja kun-
tayhtymän muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkir-
ja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viran-
omainen katsoo sen tarpeelliseksi.
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Helsingin kaupungin hallintosäännön 24 luvun 2 §:n mukaan luottamus-
henkilön ja viranhaltijan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä siten 
kuin kuntalaissa säädetään, jos päätöksen tekijä katsoo sen tarpeelli-
seksi. Pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä on tarpeellista päätös-
ten tiedoksiantamiseksi kunnan jäsenelle.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


