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§ 82
Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousajat kesäkuussa 2021

HEL 2020-010446 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokoontua kesäkuussa 2021 seu-
raavasti:

 8.6.
 22.6.

Varsinaiset kokoukset pidetään tiistaisin klo 16.15 alkaen Kallion viras-
totalossa (neuvotteluhuone 1, 3. kerros, Toinen linja 4 A, 00530 Helsin-
ki). Kokoukset voidaan pitää myös sähköisenä, mikäli kaupunginhallitus 
on näin erikseen päättänyt.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta totesi, että 

 lautakunnan puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun 
erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen 
alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä, ja

 sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöy-
täkirja pidetään sen tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tie-
toverkossa osoitteessa www.hel.fi, jollei salassapitoa koskevista 
säädöksistä muuta johdu.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan jäsenet

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan varajäsenet

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 6.10.2020 § 192 kevään 2021 ko-
kousajoistaan. Päätöksen mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan val-
tuustokauden 2017–2021 viimeinen kokous olisi ollut 25.5.2021, kun 
kuntavaalien jälkeisen uuden valtuustokauden piti alkaa 1.6.2021 al-
kaen. Koska kuntavaalit siirtyvät pidettäväksi 13.6.2021 ja uusi valtuus-
tokausi alkaa vasta 1.8.2021, nykyisen sosiaali- ja terveyslautakunnan 
toimikausi jatkuu vielä uuden valtuustokauden alkuun saakka. Tästä 
syystä sosiaali- ja terveyslautakunnan esitetään kokoontuvan vielä ke-
säkuussa kahteen kokoukseen, jotka pidettäisiin 8.6. ja 22.6.2021.

Hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan toimielin kokoon-
tuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta, ja 3 
momentin mukaan toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen 
määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muut-
taa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Lisäksi saman 
luvun 3 §:n 3 momentin mukaan jos kokousaikaa muutetaan 2 §:n 3 
momentissa tarkoitetulla tavalla, muutoksista on ilmoitettava ennen ko-
kouskutsun lähettämistä.

Hallintosäännön 29 luvun 22 a §:n 2 momentin mukaan kaupunginhalli-
tus voi päättää, että muu toimielin kuin kaupunginvaltuusto voi varsi-
naisen kokouksen, jossa osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla, sijasta 
pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan 
sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous).

Hallintosäännön 29 luvun 21 §:n 1 momentin mukaan lautakunnan pöy-
täkirja pidetään nähtävänä siten kuin kuntalaissa säädetään. Kuntalain 
(410/2015) 140 §:n 1 momentin mukaan valtuuston, kunnanhallituksen 
ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvinä oikaisuvaatimusohjeineen tai 
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä ylei-
sessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta 
johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkais-
taan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. 
Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikai-
suvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 50517
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soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan jäsenet

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan varajäsenet

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Toimialajohtaja
Palvelukokonaisuuksien johtajat
Hallintojohtaja
Viestintäpäällikkö
Hallintopalvelut
Kanslian tietohallinto (ICT-tuki)
Aulapalveluvastaava

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.10.2020 § 192

HEL 2020-010446 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokoontua keväällä 2021 seuraa-
vasti:

 19.1.
 2.2.
 16.2.
 2.3.
 16.3.
 30.3.
 13.4.
 27.4.
 11.5.
 25.5.
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Varsinaiset kokoukset pidetään tiistaisin klo 16.15 alkaen Kallion viras-
totalossa (neuvotteluhuone 1, 3. kerros, Toinen linja 4 A, 00530 Helsin-
ki. Kokoukset voidaan pitää myös sähköisenä, mikäli kaupunginhallitus 
on näin erikseen päättänyt.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta totesi, että 

 lautakunnan puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun 
erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen 
alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä, ja

 sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöy-
täkirja pidetään sen tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tie-
toverkossa osoitteessa www.hel.fi, jollei salassapitoa koskevista 
säädöksistä muuta johdu.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Soili Korhonen, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi


