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36 §
Representation: Konsert och mottagning arrangerad av Svenska 
Finlands Folkting på stadshuset 4.11.2016

HEL 2016-002131 T 00 04 03

Beslut

Stadsdirektören beslutade att Svenska Finlands Folkting får arrangera 
två barnkonserter i Stadshusets festsal fredag 4.11.2016 kl. 9.00–11.15 
för ca 800 svenska daghemsbarn och en Svenska dagen-mottagning 
kl. 13.00–15.00 för ca 300 gäster.

Kostnaderna för trakteringen under konserterna och mottagningen be-
talas av Svenska Finlands Folkting.

Beslutsmotivering

Stadsdirektören kan i exceptionella fall upplåta en representationslokal 
i stadshuset (festsalen eller Empiresalen) för användning av utomstå-
ende, om tillställningen stöder stadens egen verksamhet och dess stra-
tegiska mål. Ett starkt tvåspråkigt Helsingfors är ett av dessa mål. En 
tillställning med utomstående arrangör får inte vara avgiftsbelagd eller 
kommersiell.

Svenska Finlands Folkting har bett att få disponera stadshusets festsal 
4.11.2016 för festtillställningar inför Svenska dagen.

Upplysningar
Seija Pallas, organisationssekreterare, telefon: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning

Utdrag

Utdrag
Svenska Finlands Folkting
Palmia Oy

För kännedom

Kaupunginkanslia
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36 §
Edustus: Svenska Finlands Folktingin konsertti ja vastaanotto         
kaupungintalolla 4.11.2016

HEL 2016-002131 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Svenska Finlands Folkting saa järjestää 
kaupungintalon juhlasalissa perjantaina 4.11.2016 klo 9.00 - 11.15       
kaksi lastenkonserttia noin 800 ruotsinkieliselle päiväkotilapselle ja                            
klo 13.00 - 15.00 Svenska dagen -vastaanoton noin 300 vieraalleen. 

Konserttien ja vastaanoton tarjoilukustannuksista vastaa Svenska                
Finlands Folkting.

Päätöksen perustelut

Kaupunginjohtaja voi luovuttaa poikkeustapauksissa kaupungintalon 
edustustilan (juhlasali tai Empiresali) kaupunginhallinnon ulkopuoliseen 
käyttöön, mikäli tilaisuus tukee kaupungin omaa toimintaa ja strategisia 
tavoitteita. Vahvasti kaksikielinen Helsinki on yksi näistä tavoitteista.       
Ulkopuolisen järjestäjän tilaisuus ei voi olla maksullinen tai kaupallinen.

Svenska Finlands Folkting on pyytänyt käyttöönsä kaupungintalon juh-
lasalia 4.11.2016 pidettäviä Ruotsalaisuuden päivän juhlatilaisuuksia 
varten.

Lisätiedot
Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Svenska Finlands Folkting
Palmia Oy

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 36 §.

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.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu ylei-
sesti nähtäväksi.

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-
hallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

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.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

36 § i protokollet.

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran 
om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos 
domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)
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 av kommunmedlemmarna

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registra-
torskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskon-
torets öppettid.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsän-
des, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått 
del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista da-
gen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, förs-
ta maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om 
omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: (09) 310 13700 (Allmän förvaltning)
 (09) 310 13701 (Stadsplanerings- och fastighetsväsendet)

 (09) 310 13702 (Byggnads- och miljöväsendet)

 (09) 310 13703 (Bildningsväsendet)

 (09) 310 13704 (Social- och hälsovårdsväsendet)

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument 
uppfyller kravet på skriftlig form.
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I begäran om omprövning ska uppges

 det beslut som begäran om omprövning gäller
 hurdan omprövning som begärs
 på vilka grunder omprövning begärs
 vem som begär omprövning
 på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra 

detta
 kontaktuppgifter till den som begär omprövning

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor
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Jussi Pajunen
kaupunginjohtaja/V

Juha Summanen
hallintojohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 26.02.2016.


