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§ 88
Kokousajat ja pöytäkirjan nähtävilläpito, pelastuslautakunta 2019

HEL 2018-011889 T 00 00 02

Päätös

Pelastuslautakunta päätti kokoontua vuonna 2019 pääsääntöisesti tiis-
taisin kello 15.30 keskuspelastusasemalla, osoitteessa Agricolankatu 
15, seuraavasti, ellei erikseen toisin ole päätetty tai erikseen päätetä:

Kevätkausi 2019:

15.1.       kello 15.30
5.2.         kello 15.30
5.3.         kello 15.30
2.4.         kello 15.30
7.5.         kello 15.30
28.5.       kello 15.30
18.6.       kello 15.30 

Syyskausi 2019:

27.8.       kello 15.30
1.10.       kello 15.30
29.10.     kello 15.30
26.11.     kello 15.30
17.12.     kello 15.30

Lisäksi pelastuslautakunta päätti, että toimielimen puheenjohtaja voi, 
mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, 
asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa ko-
kouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivä-
nä.

Samalla pelastuslautakunta päätti, että pelastuslautakunnan kokouksis-
ta kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi. Samassa osoittees-
sa ilmoitetaan pelastuslautakunnan kokousajoista. Kokouskutsu ja pää-
tösesityksiin liittyvät asiakirjat toimitetaan sähköisesti.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Tiina Kettunen, johdon sihteeri, puhelin: 310 30001



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2018 2 (2)
Pelastuslautakunta

Asia/7
27.11.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Agricolankatu 15 0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
helsinginpelastuslaitos@hel.fi http://www.hel.fi/www/pela/fi

tiina.kettunen(a)hel.fi
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan pelastus-
lautakunta kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohta-
jan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Lauta-
kunnan puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen 
syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa 
päätettynä kokouspäivänä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan lautakun-
nan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokous-
ta, jollei toimielin toisin päätä. Jos kokousaikaa muutetaan 2 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla, muutoksista on ilmoitettava ennen ko-
kouskutsun lähettämistä. Lautakunnan kokouskutsu voidaan lähettää 
sähköisesti. 

Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakun-
nan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen 
pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituk-
sineen pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa 
koskevista säännöksistä muuta johdu.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Tiina Kettunen, johdon sihteeri, puhelin: 310 30001

tiina.kettunen(a)hel.fi
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Tiedoksisaajat


