
Lähettäjä:                                 Malmigate Net <m.net.2fs95k6bbe@tietopyynto.fi>
Lähetetty:                                2. marraskuuta 2018 10:09
Vastaanottaja:                        Kirjaamo Helsinki
Aihe:                                          Päätökset toimivallan siirrosta Tukkutori-yksikölle, Malmin lentoasema [#673]
 
Hyvä vastaanottaja,
 
Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta.
Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
 
Pyydämme saada nähtäväksi päätöksen toimivallan siirrosta Tukkutori-yksikölle, Malmin lentoasema. Päättäjät: Apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki ja
apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri. Päätös on tehty ennen organisaatiomuutosta 1.6.2017, oletettavasti kokouksessa 20.2.2017.
 
Apulaiskaupunginjohtajana toimineen Pekka Saurin lausunnon 5.10.2017 mukaan päätös tilojen siirtämisestä Tukkutorin hallintaan on ollut "käytännöllis-
tekninen". Toimivallan siirrosta pitäisi kuitenkin olla olemassa päätös ja siihen liittyvät asiakirjat.
 
Myöhemmin organisaatiouudistuksen jälkeen Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta on tehnyt toimivallan siirrosta kaksi päätöstä, ensin
määräaikaisena talvikaudelle 2017-2018 ja syksyllä 2018 toistaiseksi voimassaolevana. Kesän 2018 ajan Tukkutori-yksikkö toimi ilman toimivaltaa.
 
Ennen organisaatiouudistusta tehtyyn toimivallan siirtoon on kuitenkin viitattu vuokratarjousten hylkäyspäätöksessä 20.6.2017.
 
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena
rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt
tai pdf/a-muodossa.
 
Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla.
 
Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa
toisella tavalla.
 
Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09)
 
Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle
sähköpostitse.
 
Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen
toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika.
 
Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen.
 
Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron.
 
 
Ystävällisin terveisin,
 
Malmigate Net
m.net.2fs95k6bbe@tietopyynto.fi
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