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2021]

§ 90/2021
Vapaan matkustusoikeuden myöntäminen Eldis 22 tapahtuman osallistujille
Päätös

Päätän myöntää palokuntanuorten kansainvälisen leirin ELDIS 22 osallistujille
(4000 henkilöä) vapaan matkustusoikeuden seudulliseen joukkoliikenteeseen.
Vapaaliput toteutetaan HSL-sovellukseen ladattavilla 7 vuorokauden ABCkoodilippuina ajalle 3.- 9.7.2022. Liput kelpaavat matkustamiseen ABCvyöhykkeillä. Myönnetty vapaa matkustusoikeus on arvoltaan 176 000 euroa
(4000 henkilöä x aikuisten ABC-lipun hinta 7 vrk à 44€).

Perustelut

Uudenmaan pelastusliitto ry. järjestää heinäkuussa 2022 kansainvälisen
palokuntanuorten leirin Eldis 22, Malmin entisen lentokentän alueella. Leirille
odotetaan yhteensä 4000 nuorta ja heidän ohjaajaansa ympäri Suomea ja
maailmaa. Tapahtuma tuo tunnettuutta Helsingin seudulle.
HSL edellyttää saavansa näkyvyyttä tapahtuman markkinoinnissa
osallistuessaan tapahtuman tukemiseen. Vapaan matkustusoikeuden saajilta
veloitetaan tapahtumalippujen teosta 500 euron perushinta, joka kattaa
valmistelun. Lisäksi tapahtumajärjestäjiltä veloitetaan 0,50
euroa/tapahtumalippu, joka kattaa hankintakustannukset. Hintoihin lisätään
kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (nykyisin 24 %).
Toimitusjohtajalla on hallituksen päätöksen 8.3.2011 § 35 perusteella oikeus
myöntää vapaa matkustusoikeus suurtapahtumiin akkreditoiduille hallituksen
26.1.2010 § 2 hyväksymiä periaatteita noudattaen. Tapahtuma täyttää
hallituksen päättämät periaatteet.

Päätöksen tekijä

Nykänen Mika
toimitusjohtaja
Päätös on allekirjoitettu sähköisesti.

Lisätietoja antaa

ryhmäpäällikkö Eija Jalo, etunimi.sukunimi@hsl.fi

Liitteet

Ohje HSL-näkyvyyden toteuttamisesta ja ohje tapahtumalippujen tilaamisesta

Tiedoksianto

Asianosaiset lähetetty sähköisesti 7.10.2021.

Nähtävänäpito

Päätös on julkaistu HSL:n internetsivuilla www.hsl.fi 7.10.2021
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Muutoksenhakuohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön saa tehdä siitä oikaisuvaatimuksen HSL:n hallitukselle.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen (kuntalaki 134 §).
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen
saa tehdä myös HSL:n jäsenkunta sekä luonnollinen henkilö, yhteisö, laitos tai säätiö, joka
kuntalain 3 §:n mukaisesti on jäsenenä jossakin HSL:n jäsenkunnista.
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista
tiedoksisaantipäivää mukaan lukematta. Myöhästynyttä oikaisuvaatimusta ei oteta
tutkittavaksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
-

kolmen (3) päivän kuluttua viestin lähettämisestä, jos päätös on annettu asianosaiselle
tiedoksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 19 §:ssä
säädetyllä tavalla,
seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jos päätös on annettu
asianosaiselle tiedoksi kirjeellä ilman saantitodistusta,
saantitodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on lähetetty asianosaiselle tiedoksi
saantitodistuksin,
tiedoksiantotodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on annettu asianosaiselle
tiedoksi henkilökohtaisesti.

Niiden, jotka eivät ole asianosaisia, katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7)
päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä HSL:n internetsivuilla.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti (myös sähköinen muoto täyttää kirjallisen muodon
vaatimuksen). Siitä on käytävä ilmi, mihin päätökseen se on kohdistettu, millä perusteella
oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään oikaisuvaatimuksen, oikaisuvaatimuksen
tekijän vaatimus perusteineen sekä oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimus on toimitettava HSL:lle:
Sähköpostiosoite: hsl(at)hsl.fi
Postiosoite: HSL, PL 100, 00077 HSL
Käyntiosoite: Opastinsilta 6 A, Helsinki
Aukioloaika: ma–pe klo 8.00–16.00
Asiakirjojen on oltava perillä viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ennen
aukioloajan päättymistä.

