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§ 13
Kokousajat, Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta syyskaudella 
2019

HEL 2019-003212 T 00 00 02

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti kokoontua syyskaudella 
vuonna 2019 klo 8.30 alkaen osoitteessa Elimäenkatu 15, ellei kokous-
kutsussa muuta ole mainittu seuraavasti:

to 15.8.
to 24.10.
to 19.12.

Lisäksi johtokunta päätti, että johtokunnan puheenjohtaja voi, mahdolli-
suuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden 
vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai 
muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Samalla johtokunta päätti, että johtokunnan pöytäkirja pidetään nähtä-
vänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi. 

Esittelijä
yksikönjohtaja
Riitta Laanala

Lisätiedot
Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609

raimo.niippa(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 va-
litusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä 
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tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 
Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ai-
noastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa 
julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilö-
tiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta
oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Kuntalain 140 §:n mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa. Pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä 
on tarpeellista päätösten tiedoksi antamiseksi kunnan jäsenelle.
Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 21 §:n mukaan kaupun-
ginvaltuuston,
kaupunginhallituksen ja sen jaoston, lautakunnan ja sen jaoston sekä 
liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja pidetään nähtävänä siten kuin 
kuntalaissa säädetään.

Esittelijä
yksikönjohtaja
Riitta Laanala

Lisätiedot
Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609

raimo.niippa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


