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Kaupunginhallitus
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Rakennusviraston esitys kaupunginhallitukselle uusien virkojen 
perustamisesta pysäköinninvalvontaan ja 300 000 euron 
määrärahan myöntämisestä rakennusvirastolle
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Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus päättäisi perustaa 
1.1.2013 lukien rakennusvirastoon sijoittuvat yhdeksän 
pysäköinnintarkastajan virkaa (tehtäväkohtainen palkka 1 927 €/kk) ja 
yhden johtavan pysäköinnintarkastajan viran (tehtäväkohtainen palkka 
2 766 €/kk).

Samalla rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus esittäisi 
edelleen kaupunginvaltuustolle yleisten töiden lautakunnan ja 
rakennusviraston talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen 2013 – 
2015 yhteensä 300 000 euroa tässä esityksessä tarkoitettujen 
tehtävien hoitamista varten.

Uusien pysäköinnintarkastajien ja johtavan pysäköinnintarkastajan 
tarve perustuu pysäköinnin maksullisuusajan jatkamiseen (Khs 
23.4.2012) kahdella tunnilla klo 21:een eli arkisin kymmenestä 12:en 
tuntiin sekä 6.9.2012 tehtyyn hallituksen esitykseen 
pysäköinninvalvonnassa avustamista koskevaksi lainsäädännöksi 
(http://www.om.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Uutiset/1342537407210).

Maksullisuusajan jatkamisen arvioidaan kasvattavan kaupungin tuloja 
edellyttäen, että pysäköinninvalvonta on riittävää. Tähän tarvitaan 
uusia pysäköinnintarkastajia, koska tarkastajien säännöllistä työaikaa 
ei voida pidentää eikä teettää säännöllistä ylityötä.

Maksullisuusajan jatkamisesta aiheutuvien kustannusten katsottiin 
vastoin rakennusviraston kantaa sisältyvän viraston talousarvioraamiin.

Pysäköinninvalvonnassa avustamista koskeva lainsäädäntö, joka on 
tarkoitettu tulemaan voimaan maaliskuussa 2013, rajaa yksityisen 
pysäköinninvalvonnan julkista valvontaa avustavaksi ja täydentäväksi, 
mikä tarkoittaa kunnalliselle pysäköinninvalvonnalle tulevia uusia 
tehtäviä mutta toisaalta se kasvattaa kaupungin tuloja.
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Yleisten töiden lautakunta totesi 22.5.2012 talousarvio- ja 
taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2013 – 2015, että rakennusvirasto 
tekee erillisen esityksen tähän tarvittavasta, arviolta 280 000 euron 
lisämäärärahasta sen jälkeen, kun asiaa koskeva hallituksen lakiesitys 
on annettu Eduskunnalle.

Uusia tehtäviä ovat virhemaksuehdotusten tarkastaminen ja 
hyväksyminen, maksujen perintään liittyvät tehtävät, 
oikaisuvaatimusten käsittely, yhteydenpito yritysten ja kiinteistöjen 
kanssa ja yritysten henkilöstön perehdyttäminen sekä valvonta-
alueiden tarkastaminen.

Virhemaksuehdotusten tarkastaminen ja hyväksyminen on tehtävä, 
jonka voi lakiehdotuksen perusteluiden mukaan tehdä vain kunnallisen 
pysäköinninvalvojan alaisuudessa virkasuhteessa oleva henkilö.

Rakennusviraston tarkoituksena on, että yksityisalueilla yksityisten 
yritysten toimesta tehtyjä virhemaksuehdotuksia tarkastaa ja hyväksyy 
kulloinkin tarvittava määrä pysäköinnintarkastajia. Johtava 
pysäköinnintarkastaja vastaa kiinteistöjen tarkastamisesta ja yritysten 
valtuuttamisesta sekä näiden henkilöstön kouluttamisesta. Valmistelija 
käsittelee virhemaksuista tehtyjä oikaisuvaatimuksia.

Määräraha tarvitaan esitettyjen virkojen ja yhden työsuhteisen 
valmistelijan henkilöstömenojen lisäksi pysäköinnintarkastajien 
varusteisiin ja laitteisiin sekä tietojärjestelmämuutoksiin.
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