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83 §
Sääntömääräiset kokoukset vuonna 2019, Lastensuojelun Keskus-
liitto ry

HEL 2019-005208 T 00 01 06

Päätös

Toimialajohtaja päätti määrätä kaupungin edustajaksi Lastensuojelun 
Keskusliitto ry:n liittokokouksiin vuonna 2019 lastenkotitoiminnan pääl-
likkö Minna Pitkäsen ja varalle lastensuojelun sosiaalityön päällikkö 
Jonna Vanhasen.

Samalla toimialajohtaja päätti todeta, että Lastensuojelun Keskusliitto 
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 28.5.2019 klo 13.00 Hel-
singissä, Linnanmäellä, Tivoli Salissa, Tivolikuja 1.

Päätöksen perustelut

Lastensuojelun Keskusliitto ry:n tarkoituksena on kehittää lastensuoje-
lua ja edistää yhteistoimintaa lastensuojelun alalla järjestöjen ja muiden 
yhteisöjen sekä näiden ja kuntien sekä valtion viranomaisten kesken.

Lastensuojelun Keskusliitto ry:llä on vuosittain kaksi varsinaista ko-
kousta, kevät- ja syyskokous. Yhdistyksen sääntöjen mukaan kullakin 
jäsenellä on oikeus lähettää yhdistyksen kokoukseen yksi edustaja. 
Edustajan valtuutus on toimitettava yhdistykselle ennen vuoden en-
simmäistä kokousta tai esitettävä viimeistään tämän kokouksen al-
kaessa. Jokaisella äänivaltaisella jäsenellä on yhdistyksen kokoukses-
sa yksi ääni.

Kutsu Lastensuojelun Keskusliitto ry:n sääntömääräiseen kevätko-
koukseen on liitteenä 1.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oikeutti 12.2.2018 § 12 päätöksel-
lään toimialat, virastot ja liikelaitokset edustamaan kaupunkia ja toimia-
laansa kuuluvien yhdistysten ja verkostojen vuosikokouksissa ja muis-
sa jäsenten kokouksissa, joissa kaupunki on jäsenenä.

Samalla konsernijaosto oikeutti toimialat, virastot ja liikelaitokset tarvit-
taessa nimeämään vuosikokouksessa tai muissa jäsenten kokoukses-
sa hallituksen jäseneksi esitettävän henkilön tilanteissa, joissa yhdis-
tyksen tai verkoston sääntöjen mukaista hallitusjäsenten minimäärää ei 
muuten saada kokoon, tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa kau-
punkia pyydetään nimeämään jäsen hallitukseen.

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401
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maarit.sulavuori(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokouskutsu, 28.5.2019, Lastensuojelun Keskusliitto ry

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Lastensuojelun Keskusliitto 
ry

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Nimetyt Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta
Liite 1

Perhe- ja sosiaalipalvelut
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 83 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveyslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Juha Jolkkonen
sosiaali- ja terveystoimialan 
toimialajohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 23.05.2019.


