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Kokousaika 04.03.2021 8:00 - 9:20

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan (etänä) pormestari
Sinnemäki, Anni (etänä) apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

Sevander, Tomi (etänä) kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja
poistui 9:00, poissa: 160 §

Honkasalo, Veronika (etänä) poistui 8:56, poissa: 160 §
Pakarinen, Pia (etänä) apulaispormestari
Raatikainen, Mika (etänä)
Rantala, Marcus (etänä)
Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari
Rydman, Wille (etänä)
Sazonov, Daniel (etänä)
Vesikansa, Sanna (etänä) apulaispormestari
Yanar, Ozan (etänä)
Kiesiläinen, Mikko (etänä) varajäsen
Kivelä, Mai (etänä) varajäsen

Muut

Kivekäs, Otso (etänä) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry (etänä) kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Arhinmäki, Paavo (etänä) kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
poistui 9:05, poissa: 160 §

Sarvilinna, Sami (etänä) kansliapäällikkö
Heinäluoma, Eveliina (etänä) sosialidemokraattisen valtuustoryh-

män puheenjohtaja
Månsson, Björn (etänä) ruotsalaisen kansanpuolueen val-

tuustoryhmän puheenjohtaja
Åvall, Laura (etänä) erityisavustaja
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija
Haapanen, Sami (etänä) tonttipäällikkö

asiantuntija
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saapui 8:04, poistui 8:53, läsnä: osa 
159 §:ää

Yläjääski, Marjaana (etänä) johtava arkkitehti
asiantuntija
saapui 8:04, poistui 8:53, läsnä: osa 
159 §:ää

Kajan, Mia (etänä) erityisasiantuntija
asiantuntija
saapui 8:04, poistui 8:53, läsnä: osa 
159 §:ää

Jäntti, Sanna-Mari (etänä) yhteysjohtaja
asiantuntija
saapui 8:04, poistui 8:53, läsnä: osa 
159 §:ää

Uuttu-Deschryvere, Laura (etä-
nä)

projektinjohtaja
asiantuntija
saapui 8:54, läsnä: osa 160 §:ää

Koskinen, Kaisa-Reeta (etänä) projektinjohtaja
asiantuntija
saapui 8:54, läsnä: osa 160 §:ää

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
157 - 160 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
157 §, 159 - 160 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
158 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
157 - 160 §
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§ Asia

157 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

158 Asia/2 Toimivallan siirtäminen tartuntatautilain mukaisen tarkastusoikeuden, 
määräysten antamisen ja pakkokeinojen osalta sekä kaupunginval-
tuuston 3.3.2021, 47 § tekemän päätöksen täytäntöönpano

159 Asia/3 Aamukouluasia: Makasiinirannan laatu- ja konseptikilpailun tilanne ja 
eteneminen

160 Asia/4 Aamukouluasia: kansainvälisen energiahaastekilpailun tilannekatsaus
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§ 157
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Pia Pa-
karisen ja Veronika Honkasalon sekä varatarkastajiksi Ozan Yanarin ja 
Daniel Sazonovin.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita varatarkastajaksi Terhi Koulumiehen sijasta Daniel Sazonovin. 

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Pia 
Pakarisen ja Veronka Honkasalon sekä varatarkastajiksi Ozan Yanarin 
ja Terhi Koulumiehen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 158
Toimivallan siirtäminen tartuntatautilain mukaisen tarkastusoikeu-
den, määräysten antamisen ja pakkokeinojen osalta sekä kaupun-
ginvaltuuston 3.3.2021, 47 § tekemän päätöksen täytäntöönpano

HEL 2021-001881 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna täytäntöön kaupunginvaltuuston pää-
töksen 3.3.2021 47 §.

Kaupunginhallitus päätti siirtää 4.3.2021 alkaen ja 30.6.2021 saakka 
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 6-kohdan mukaista toimival-
taansa kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle 
säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitamisesta seuraavasti.

Tartuntatautilain 59 b §:ssä säädetyn tarkastusoikeuden käyttämisen 
osalta kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden viranhaltijoil-
le.

Tartuntatautilain 59 c §:n 1 ja 2 momenteissa tarkoitettujen määräysten 
antamisen osalta kaupunkiympäristön toimialan ympäristöjohtajalle.

Tartuntatautilain 59 c §:n 4 ja 5 momenteissa tarkoitettujen määräysten 
ja pakkokeinojen osalta kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja 
lupajaostolle.

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64694

anna.kukkola(a)hel.fi
Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Voimassa olevan, kaupunginvaltuuston 3.3.2021 hyväksymän hallinto-
säännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 6-kohdan mukaan ellei toimivallasta 
ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus päättää tai hyväk-
syy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai viranhaltija päät-
tää kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle säädet-
tyjen tai määrättyjen tehtävien hoitamisesta.

Tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta anne-
tun lain (147/2021) mukaisesti muutetun tartuntatautilain (1227/2016) 
22.2.2021 voimaan tulleen 59 b §:n mukaan kunta saa tarkastaa 59 a 
§:n nojalla valvomansa toimijan tartuntatautilain mukaisen toiminnan 
sekä toiminnassa käytettävät tilat. Pykälässä annetaan tarkemmat 
määräykset tarkastusten toteuttamisesta. Saman lain 59 c §:n mukaan, 
jos havaitaan puutteita tai epäkohtia pykälässä tarkemmin eriteltyjen 
velvoitteiden noudattamisessa, kunta voi antaa määräyksen niiden kor-
jaamisesta. Jos näitä puutteita tai epäkohtia ei ole korjattu määräyk-
sessä annetussa määräajassa, kunta voi määrätä kyseisen toiminnan 
välittömästi keskeytettäväksi ja kyseisen tilan pidettäväksi suljettuna 
asiakkailta tai muilta valvottuun toimintaan osallistuvilta enintään kuu-
kauden ajaksi, jos se on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estä-
miseksi.

Tartuntatautilain 59 d §:n mukaan kunnan 59 a §:n mukaisesta valvon-
nasta vastaa sekä 59 b ja 59 c §:n mukaisia toimivaltuuksia käyttää 
kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin, jollei kunta kun-
talain (410/2015) nojalla toisin päätä.

Kuntalain 91 §:n 3 momentin mukaan toimivalta sellaisessa asiassa, 
joka sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä, voidaan siirtää vain toi-
mielimelle. Tartuntatautilain 59 d §:n 2 momentin mukaan kunnanval-
tuusto voi kuitenkin antaa tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toi-
mielimelle oikeuden siirtää 59 c §:n 1 ja 2 momentin mukaisen toimival-
lan edelleen kunnan tartuntataudeista vastaavalle lääkärille, muulle 
kunnan viranhaltijalle, kunnan toimielimelle tai kunnan toimielimen jaos-
tolle.

Tartuntatautilain muutoksen myötä aluehallintoviraston lisäksi myös 
kunnan vastuulle tulee 59 a–59 c §:ssä tarkoitetun valvonnan järjestä-
minen. Valvontavastuu on laaja ja koskee muun muassa yksityisiä elin-
keinonharjoittajia kuten päivittäistavarakauppaa, liikuntatiloja ja kaup-
pakeskuksia, kuntien tiloja kuten kouluja, päiväkoteja ja uimahalleja se-
kä uskonnollisia yhdyskuntia. Tartuntatautilain 59 b §:n mukaiset tar-
kastukset on tarkoitus toteuttaa pääosin kaupunkiympäristötoimialan 
ympäristöpalveluiden elintarvike- ja terveydensuojelutarkastusten yh-
teydessä esimerkiksi elintarvikemyymälöissä, päiväkodeissa ja kouluis-
sa sekä kuntosaleissa ja terveydensuojelulain mukaisissa liikuntatilois-
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sa. Tarkastuksia tehdään koronatilanne huomioon ottaen riskiperustei-
sesti myös kaupungin oman harkinnan perusteella muihin kuin tervey-
densuojelulain ja elintarvikelain tarkoittamiin kohteisiin sekä aluehallin-
toviraston ja Liikenne- ja viestintäviraston valvontapyyntöjen perusteel-
la. Tarkastusten suuntaamisessa otetaan huomioon alueellinen tartun-
tatautitilanne epidemiologisen toiminnan arvion mukaan. 

Tartuntatautilain 59 b §:n mukaisten tarkastusten toteuttaminen edellyt-
tää, että toimivalta tarkastusten suorittamiseen on niillä tahoilla, jotka 
tarkastuksia käytännössä suorittavat. Suoraan lain nojalla elintarvike- ja 
terveydensuojelulain mukaisia toimivaltuuksia käyttävät viranhaltijat 
voivat tehdä tartuntatautilain mukaisia tarkastuksia vain elintarvike- ja 
terveydensuojelulakien nojalla tarkastettaviin kohteisiin. Muiden kohtei-
den osalta toimivalta tartuntatautilain 59 b §:n mukaisten tarkastusten 
tekemiseen on siirrettävä tartuntatautien torjunnasta vastaavalta toimie-
limeltä kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden viranhalti-
joille. Tartuntatautilain mukaiseen toimintaan kohdistuvia tarkastuksia 
tekevät ensi sijassa elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisia tar-
kastuksia tekevät viranhaltijat. Koska vielä on kuitenkin epäselvää, 
missä laajuudessa tartuntatautilain 59 b §:n tarkoittamia tarkastuksia 
joudutaan tekemään, on tarkastusoikeuden käyttö tarkoituksenmukais-
ta siirtää riittävän laajalle joukolle viranhaltijoita, jotta resurssien tar-
peellinen kohdentaminen kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpal-
veluissa on mahdollista. 

Toimivalta tartuntatautilain 59 c §:n 1 ja 2 momentin mukaisten mää-
räysten antamisesta siirrettäisiin kaupunkiympäristötoimialan ympäris-
töjohtajalle, koska määräykset ovat luonteeltaan kiireellisiä ja liittyvät 
kiinteästi valvontahavaintoihin. Jotta määräyksiä voitaisiin antaa ja 
pakkokeinoja käyttää oikea-aikaisesti, niihin liittyvää päätöksentekoa 
voi olla tarpeen tehdä useammin kuin toimielimet kokoontuvat. 

Tartuntatautilain 59 c §:n 4 ja 5 momenteissa säädetyt toimivaltuudet 
ovat sellaisia hallinnollisen pakon käyttämistä sisältäviä toimivaltuuksia, 
jotka kuntalain 91 §:n 3 momentin mukaan voidaan siirtää vain toimie-
limelle. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päät-
tää valtaosasta ympäristöpalveluiden toimenkuvaan kuuluvista hallinto-
pakko- ja uhkasakkoasioista, joten myös tartuntatautilain 59 c §:n 4 ja 5 
momentin mukaisten pakkokeinojen käyttämiseen liittyvät asiat on tar-
koituksenmukaista siirtää kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja 
lupajaoston päätettäväksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64694
anna.kukkola(a)hel.fi

Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36142
anna.koskinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 159
Aamukouluasia: Makasiinirannan laatu- ja konseptikilpailun tilanne 
ja eteneminen

HEL 2020-007033 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat tonttipäällikkö Sami Haapanen ja johta-
va arkkitehti Marjaana Yläjääski. Paikalla olivat myös erityisasiantuntija 
Mia Kajan ja yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti. Asiantuntijat poistuivat 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 tavoitteena on kehittää Olym-
piaterminaalilta Kauppatorille ulottuvaa rantavyöhykettä siten, että alu-
eesta muodostuu keskustan elinvoimaisuutta tukeva toiminnallinen ko-
konaisuus. Kaupungin merellisen strategian mukaan ranta-alueiden tu-
lisi muodostaa kaikkien käytössä oleva yhtenäinen kokonaisuus. 

Kaupunginhallitus varasi alueen 9.11.2020 (§ 772) kilpailun järjestämis-
tä varten. Samalla kaupunginhallitus vahvisti alueen maankäytön kehit-
tämislinjaukset ja kilpailun valmistelun lähtökohdat, joiden perusteella 
valmistelua on jatkettu. Kilpailumuotona on laatu- ja konseptikilpailu, 
jossa etsitään alueelle parasta kokonaissuunnitelmaa ja sille toteutta-
jaa.
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Kaupunginvaltuusto teki 3.2.2021 (§ 19) periaatepäätöksen satamatoi-
mintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtö-
kohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa. Päätöksen 
perusteella Eteläsataman maankäytön suunnittelua jatketaan niin kut-
sutun keskittämisskenaarion pohjalta siten, että matkustaja-
autolauttaliikenne poistuu Makasiinirannan alueelta nykyisessä laajuu-
dessa.

Alueen kehittämisen tavoitteena on muuttaa tällä hetkellä sataman 
terminaalitoimintoihin ja pysäköintiin käytettävä alue julkiseksi ja viihtyi-
säksi käveltäväksi kaupunkitilaksi, joka yhdistää Kauppatorin ja Kaivo-
puiston sekä mahdollistaa pääsyn meren ääreen. Alueelle tavoitellaan 
uutta kulttuuri-, palvelu-, liike ja muuta toimitilarakentamista. Kilpailussa 
haetaan laadullisesti erittäin korkeatasoista ja kunnianhimoista, mutta 
samaan aikaan toteutuskelpoista kokonaisratkaisua alueen kehittämi-
sen sekä tulevan kaavoituksen ja toteutuksen pohjaksi. Kilpailun voitta-
ja toimisi myös vastaisuudessa kaavoituksen kautta muodostettavien 
tonttien toteuttajana.   

Kilpailussa on tarkoitus osoittaa tilaa tulevalle Arkkitehtuuri- ja design-
museolle. Museon toteutuksesta päätetään myöhemmin erikseen ja 
museorakennuksen osalta järjestetään erillinen arkkitehtuurikilpailu. 

Kilpailuohjelma on tarkoitus tuoda kaupunkiympäristölautakunnan kä-
sittelyyn 30.3.2021. Kilpailualueen suunnitteluperiaatteet ovat olleet 
nähtävillä 25.1.-12.2.2021 ja ne on tarkoitus tuoda kaupunkiympäristö-
lautakunnan käsittelyyn samaan aikaan kilpailuohjelman kanssa. Kilpai-
lu käynnistyy, kun lautakunta on hyväksynyt suunnitteluperiaatteet ja 
kilpailuohjelman.

Asiantuntijana osallistuvat tonttipäällikkö Sami Haapanen, johtava ark-
kitehti Marjaana Yläjääski ja erityisasiantuntija Mia Kajan.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 160
Aamukouluasia: kansainvälisen energiahaastekilpailun tilannekat-
saus

HEL 2021-002215 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat projektinjohtaja Laura Uuttu-
Deschryvere ja projektinjohtaja Kaisa-Reeta Koskinen. Asiantuntijat 
poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pormestari lanseerasi kansainvälisen haastekilpailun, Helsinki Energy 
Challengen 3.4.2019 Helsinki Symposiumin yhteydessä. Kilpailun ta-
voitteena on löytää ratkaisuja, joiden avulla Helsingin lämmityksessä 
käytettävä kivihiili voidaan korvata ekologisesti ja taloudellisesti kestä-
vällä tavalla.  

Kaupunginhallitus päätti 10.2.2020 (§ 114) myöntää kilpailun järjestä-
miseen enintään 470 000 euroa ja voittajapalkinnon maksamiseen mil-
joona euroa. Kilpailu käynnistyi 27.2.2020.  

Kilpailuun osallistui yhteensä 252 joukkuetta eri puolilta maailmaa. Jat-
koon valittiin kymmenen lupaavinta ehdotusta, joita finaaliin selvinneet 
joukkueet jalostivat yhteiskehittämisvaiheessa. Joukkueet jättivät lopul-
liset kilpailutyönsä tammikuussa 2021. 
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Kilpailun kansainvälinen tuomaristo on arvioinut kilpailutyöt. Tulokset 
julkistetaan maaliskuussa 2021. Kilpailun kautta saatujen ratkaisujen li-
säksi kilpailuprosessi on tuonut kaupungille merkittäviä muita oppeja 
hyödynnettäväksi kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen edistämisessä.

Asiantuntijana osallistuvat projektinjohtaja Laura Uuttu-Deschryvere ja 
projektinjohtaja Kaisa-Reeta Koskinen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 157, 159 ja 160 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 158 §.

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, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin-
hallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pia Pakarinen Ozan Yanar

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 17.03.2021.


