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§ 310
Oikaisuvaatimus yritysvuokrausyksikön päällikön vuokranmaksu-
järjestelypäätöksestä 14.04.2020 (89 §)

HEL 2020-004888 T 02 06 07

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä Tmi Johanna Uskin teke-
män oikaisuvaatimuksen, joka koski yritysvuokrausyksikön päällikön 
14.04.2020 (89 §) tekemää päätöstä kyseisen yrityksen vuokranmaksu-
järjestelystä.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituk-
senmukaisuusperusteita, joiden johdosta yritysvuokrausyksikön päälli-
kön päätöstä olisi syytä muuttaa.

Perustelut

Päätös, jota oikaisuvaatimus koskee

Yritysvuokrausyksikön päällikkö päätti 14.04.2020 (89 §) myöntää Tmi 
Johanna Uskille (jäljempänä hakija) vuokranmaksujärjestelyn COVID-
19 aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. 

Maksujärjestelyllä keskeytetään vuokranmaksu ajalla huhti-kesäkuu 
2020 ja tältä ajalta ei laskuteta korkoa. Vuokralainen maksaa kyseiseltä 
ajalta erääntyneet vuokrat heinäkuusta 2020 alkaen 150 €/kk (+alv 24 
%) erissä takaisin siten, että ne on kokonaisuudessaan maksettu vii-
meistään kesäkuussa 2021.

Oikaisuvaatimus ja sen perusteet

Hakija vaatii, että hänen koiratrimmaamoyrityksensä tulisi kokonaan 
vapauttaa vuokranmaksusta ajalla 1.4.-30.6.2020. Hakija vetoaa tekni-
sen johtajan 27.3.2020 (69 §) tekemään yleispäätökseen, jolla tietyt, 
päätöksessä mainitut toimialat vapautettiin kokonaan vuokranmaksusta 
ajalla 1.4.-30.6.2020. Hakijan mukaan hänen yrityksensä toiminta on 
rinnastettavissa vuokranmaksuvapautuspäätöksessä mainittuihin toi-
mialoihin. Kyse on asiakaspalvelusta, jossa lähikontakti koiran omista-
jaan on olennaista. Omistajan läsnäolo on trimmaajan kannalta merkit-
tävä työturvallisuusseikka. Pelokkaan tai aggressiivisen koiran trim-
mauksen onnistuminen edellyttää usein sitä, että omistajan on paitsi 
nostettava koira trimmauspöydälle, myös pidettävä koiraa paikoillaan 
trimmauksen aikana. 

Oikeudellinen arviointi
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Tekninen johtaja päätti 27.3.2020 (69 §) koronavirusepidemiaan liitty-
vän poikkeustilanteen johdosta että eräistä liikehuoneistoista perittävis-
tä vuokrista myönnetään vapautus kolmeksi kuukaudeksi ajalla 1.4.-
30.6.2020. Vapautus koskee yritysvuokralaisia, joiden toimialana on 
ravintolat ym. ruokapalvelu, myymälät, taide-, musiikki- ja tapahtuma-
toiminta sekä ohjelma- ja juhlapalvelut, liike-elämän palveluista yritys-
hautomo- sekä kasvupalvelut ja muu yrittäjyyttä edistävä toiminta, 
kampaamot, kauneushoitolat sekä liikunta- ja terveyspalvelut (ml. hie-
ronta ja fysioterapia). 

Yksittäisiin vuokrasuhteisiin liittyvistä, tapauskohtaisesti harkittavista 
vuokranalennuksista ja vuokrasta vapauttamisista päättävät edelleen 
kaupunkiympäristölautakunnan 15.5.2018 (244 §) tekemän päätöksen  
mukaisesti yritysvuokrausyksikön päällikkö tai tukkutoriyksikön päällik-
kö kumpikin omalla vastuualueellaan.

Yritysvuokrausyksikön päällikkö on tapauskohtaista harkintaa käyttäen 
myöntänyt hakijalle vuokranmaksujärjestelyn ajalle 1.4.-30.6.2020 to-
deten samalla, ettei teknisen johtajan päätöksessä mainittuja perusteita 
myöntää vuokralaiselle vapautusta ole. Kyseisen yrityksen toiminnan ei 
voida katsoa oleellisesti lisäävän tartuntavaaraa ihmiseltä ihmiselle,  
toiminnalle ei ole asetettu viranomaisten taholta poikkeustilanteesta 
johtuvia esteitä ja vuokrasopimuksen tilat ovat vuokralaisen vapaassa 
käytössä.

Asiassa ei ole todettu olevan edellytyksiä päätöksen muuttamiseen lail-
lisuusperusteella. Yritysvuokrausyksikön päällikön päätös ei ole synty-
nyt virheellisessä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimival-
taansa eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen. Viranhaltija on ollut 
toimivaltainen ja tehnyt päätöksen harkintavaltansa rajoissa. 

Oikaisuvaatimuksessa ei myöskään ole esitetty sellaista lisäselvitystä, 
jonka johdosta yritysvuokrausyksikön päällikön päätöstä olisi syytä tar-
koituksenmukaisuusperusteella muuttaa. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Marjaana Santala, lakimies, puhelin: 310 34108

marjaana.santala(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 15.4.2020

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta 

annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen yleiset edellytykset

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran-
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.

Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoite-
tun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätök-
sestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 
137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu-
teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosai-
nen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tu-
lee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ellei muuta 
näytetä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä 
päätöksen postittamisesta.

Hakija on asiassa asianosainen. Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva 
päätös on lähetetty e-kirjeenä 14.04.2020. Oikaisuvaatimus on saapu-
nut kirjaamoon 15.04.2020. Oikaisuvaatimus on siten saapunut määrä-
ajassa ja se on osoitettu oikealle toimielimelle.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Marjaana Santala, lakimies, puhelin: 310 34108

marjaana.santala(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 15.4.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta 

annettu päätös

Tiedoksi

Kymp/Rya/yritysvuokraus/Maarit Kontio

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 19.05.2020 § 295

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Ti-
lapalvelut Yritysvuokraus Yksikön päällikkö 14.04.2020 § 89


