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§ 13
Kaupungin hallintoelinten kokousajat ja pöytäkirjat sekä päätösten
saattaminen kaupunginhallituksen tietoon vuonna 2013
HEL 2012-016993 T 00 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti antaa lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja
liikelaitoksille seuraavat ohjeet:
Toimielinten päätösten sekä ottokelpoisten viranhaltijapäätösten ilmoittaminen
Tiedottajan laatima päätöstiedote toimielimen tekemistä päätöksistä
julkaistaan kaupungin verkkosivuilla mahdollisimman pian kokouksen
jälkeen.
Kopio toimielimen pöytäkirjasta on toimitettava kaupunginjohtajalle ja
asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle kolmen päivän kuluessa
kokouksesta.
Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden on kolmen päivän
kuluessa päätöksen tekemisestä ilmoitettava ottoharkintaan kuuluvista
päätöksistä kaupunginhallitukselle.
Kaupunginjohtajalle ja apulaiskaupunginjohtajille tulevat toimielinten ja
viranhaltijoiden pöytäkirjat toimitetaan tai ilmoitetaan toimialoittain
sähköpostitse seuraaviin osoitteisiin:
kaupunginjohtajan toimiala
rakennus- ja ympäristötoimi
sivistys- ja henkilöstötoimi
kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi
sosiaali- ja terveystoimi

kj.rooteli@hel.fi
ryj.rooteli@hel.fi
sj.rooteli@hel.fi
kaj.rooteli@hel.fi
stj.rooteli@hel.fi

Kaupunginhallitus ilmoittaa kahdeksan päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista, otetaanko asia kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeuttaan lautakunnan alaisten
viranomaisten päättämissä asioissa lukuun ottamatta lautakuntien
jaostojen päättämiä asioita. Kaupunginhallitus ei myöskään käytä ottooikeuttaan niiden liikelaitosten johtokuntien alaisten viranomaisten
päättämissä asioissa, joille on johtosäännössä myönnetty otto-oikeus.
Pöytäkirjojen pitäminen nähtävänä ja kokousaikojen ilmoittaminen
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Toimielimen ja viranhaltijan on tehtävä päätös siitä, milloin pöytäkirja
on yleisesti nähtävänä kaupungin kirjaamossa siltä osin kuin
pöytäkirjan pitäminen kuntalain 63 §:n mukaan on tarpeen.
Pöytäkirjojen nähtävänä pitämistä koskevista päätöksistä samoin kuin
toimielinten kokousajoista ja -paikoista on ilmoitettava
hallintokeskuksen tietopalveluyksikölle (Reija Ruotsalainen) viimeistään
4.2.2013 mennessä yhteiskuulutuksen julkaisemista varten. Myös
toimielinten kokousaikojen muutokset tulee ilmoittaa.
Muut kokoukset ja tilaisuudet
Muita kokouksia ja tilaisuuksia ei pidä järjestää samanaikaisesti
kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen
konsernijaoston kokousten eikä niiden ryhmäkokousten kanssa.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee antaa lauta- ja johtokunnille sekä
virastoille ja liikelaitoksille seuraavat ohjeet:
Toimielinten päätösten sekä ottokelpoisten viranhaltijapäätösten ilmoittaminen
Tiedottajan laatima päätöstiedote toimielimen tekemistä päätöksistä
julkaistaan kaupungin verkkosivuilla mahdollisimman pian kokouksen
jälkeen.
Kopio toimielimen pöytäkirjasta on toimitettava kaupunginjohtajalle ja
asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle kolmen päivän kuluessa
kokouksesta.
Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden on kolmen päivän
kuluessa päätöksen tekemisestä ilmoitettava ottoharkintaan kuuluvista
päätöksistä kaupunginhallitukselle.
Kaupunginjohtajalle ja apulaiskaupunginjohtajille tulevat toimielinten ja
viranhaltijoiden pöytäkirjat toimitetaan tai ilmoitetaan toimialoittain
sähköpostitse seuraaviin osoitteisiin:
kaupunginjohtajan toimiala
rakennus- ja ympäristötoimi
sivistys- ja henkilöstötoimi
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kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi kaj.rooteli@hel.fi
sosiaali- ja terveystoimi
stj.rooteli@hel.fi
Kaupunginhallitus ilmoittaa kahdeksan päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista, otetaanko asia kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeuttaan lautakunnan alaisten
viranomaisten päättämissä asioissa lukuun ottamatta lautakuntien
jaostojen päättämiä asioita. Kaupunginhallitus ei myöskään käytä ottooikeuttaan niiden liikelaitosten johtokuntien alaisten viranomaisten
päättämissä asioissa, joille on johtosäännössä myönnetty otto-oikeus.
Pöytäkirjojen pitäminen nähtävänä ja kokousaikojen ilmoittaminen
Toimielimen ja viranhaltijan on tehtävä päätös siitä, milloin pöytäkirja
on yleisesti nähtävänä kaupungin kirjaamossa siltä osin kuin
pöytäkirjan pitäminen kuntalain 63 §:n mukaan on tarpeen.
Pöytäkirjojen nähtävänä pitämistä koskevista päätöksistä samoin kuin
toimielinten kokousajoista ja -paikoista on ilmoitettava
hallintokeskuksen tietopalveluyksikölle (Reija Ruotsalainen) viimeistään
4.2.2013 mennessä yhteiskuulutuksen julkaisemista varten. Myös
toimielinten kokousaikojen muutokset tulee ilmoittaa.
Muut kokoukset ja tilaisuudet
Muita kokouksia ja tilaisuuksia ei pidä järjestää samanaikaisesti
kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen
konsernijaoston kokousten eikä niiden ryhmäkokousten kanssa.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu
Lauta- ja johtokunnat sekä virastot ja liikelaitokset
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