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§ 1098
Toimivallan siirtäminen liikenneliikelaitokselle autopaikkojen hallin-
taan oikeuttavien osakkeiden ym. osalta

HEL 2017-011773 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti toimivallan siirtämisestä hallintosäännön 8 lu-
vun 1 § 2 mom. 3 kohdan nojalla 1.1.2018 lukien seuraavasti:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää autopaikkojen hallintaan oi-
keuttavien osakkeiden, osuuksien ja käyttöoikeuksien hankkimisesta ja 
luovuttamisesta, kun sopimuksen ennakoitu veroton kokonaisarvo on 
enintään 5 miljoonaa euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittää 9.11.2017, että kaupunginhalli-
tus siirtää liikenneliikelaitokselle hallintosäännön mukaista toimivaltaan-
sa päättää osakkeiden ja osuuksien hankkimisesta ja luovuttamisesta. 
Esitys on päätöshistoriassa.

Kaupunginhallitus on 21.8.2017 § 750 päättänyt siirtää Helsingin kau-
pungin hallinnassa olevien liityntäpysäköintiin tarkoitettujen alueiden 
sekä Rautatientorin ja Malmin bussiterminaalialueiden hallinnan Helsin-
gin kaupungin liikenneliikelaitokselle (HKL) 1.1.2018 alkaen.

Liityntäpysäköintialueiden hallinnan siirtyessä liikenneliikelaitokselle on 
tarkoituksenmukaista siirtää liikenneliikelaitoksen johtokunnalle toimi-
valta päättää autopaikkojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ym. 
hankkimisesta ja luovuttamisesta. Osakkeiden hankkimisesta ja luovut-
tamisesta päättää nykyisin kaupunginhallitus hallintosäännön 8 luvun 1 
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§:n 2 momentin mukaan. Kaupunginhallitus myös hyväksyy perusteet 
ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai viranhaltija voi päättää ko. 
asioista.

Johtokunnan toimivaltarajaksi esitetään 5 milj. euroa. Suuremmat asiat 
käsitellään edelleen kaupunginhallituksessa.

Esitetty toimivallan raja vastaa kaupunginhallituksen liikenneliikelaitok-
sen johtokunnalle vahvistamaa toimivaltaa päättää liikenneliikelaitok-
sen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista sekä muun 
kuin tilahanketta koskevan suunnitelman ja piirustuksen hyväksymises-
tä.

Sääntötyöryhmä ilmoittaa 20.11.2017, ettei sillä ole muuta huomautet-
tavaa esityksen johdosta, kuin että johtokunnan esittämä edelleen dele-
gointi johtokunnalta viranhaltijalle ei ole mahdollista. Liikenneliikelaitos 
on tämän jälkeen ilmoittanut, ettei kaupunginhallituksen päätöstä toimi-
vallan siirrosta erikseen nimetylle viranhaltijalle tarvita.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikenneliikelaitos

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 09.11.2017 § 75

HEL 2017-011773 T 00 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, 
että kaupunginhallitus siirtää liikenneliikelaitokselle hallintosäännön 
mukaista toimivaltaansa päätti osakkeiden ja osuuksien hankkimisesta 
ja luovuttamisesta (hallintosääntö 8 luku 1 § 2 mom. 3 kohta) seuraa-
vasti:
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 Liikenneliikelaitoksen johtokunta tai sen määräämä viranomainen 
päättää autopaikkojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden, osuuk-
sien ja käyttöoikeuksien hankkimisesta ja luovuttamisesta, kun sopi-
muksen ennakoitu veroton kokonaisarvo on enintään 5 miljoonaa 
euroa.

Esitetyn toimivallan perustelut

Esitetyn mukaista toimivaltaa ei ole aiemmin ollut liikenneliikelaitoksen 
johtokunnalla. Toimivallan siirtoesitys liittyy kaupunginhallituksen pää-
tökseen 21.8.2017 (§ 750), jolla kaupunginhallitus on päättänyt siirtää 
kaikkien Helsingin kaupungin hallinnassa olevien, autojen liityntäpysä-
köintiin tarkoitettujen alueiden hallinnan sekä Rautatientorin ja Malmin 
bussiterminaalialueiden hallinnan Helsingin kaupungin liikenneliikelai-
tokselle (HKL) 1.1.2018 alkaen siirrettävien kohteiden tasearvosta.

Kun liityntäpysäköintialueiden hallinta keskitetään liikenneliikelaitoksel-
le, olisi tarkoituksenmukaista myös vahvistaa johtokunnalle toimivalta-
rajat päättää autopaikkojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostami-
sesta, myynnistä ja vaihdossa luovuttamisesta. Nykytilanteessa kau-
pungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeiden 
hankkimisesta ja luovuttamisesta päättää kaupunginhallitus, joka myös 
hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai viranhaltija 
voi päättää ko. asioista

Toimivaltarajan tavoitteena on, että tavanomaisisista autopaikkojen hal-
lintaan oikeuttavien osakkeiden, osuuksien ja käyttöoikeuksien ostami-
sesta, myymisestä, vaihdossa hankkimisesta tai vaihdossa luovuttami-
sesta päättäisi jatkossa liikenneliikelaitoksen johtokunta. Kokonaisar-
voltaan 5 miljoonaa euroa suuremmat autopaikkojen hallintaan liittyvät 
sopimukset käsitellään kaupunginhallituksessa.

Esitetty toimivallan raja, 5 miljoonaa euroa, vastaa kaupunginhallituk-
sen 12.6.2017 (§ 665) liikenneliikelaitoksen johtokunnalle vahvistamaa 
toimivaltaa päättää muun kuin tilahanketta koskevan suunnitelman ja 
piirustuksen hyväksymisestä, kun hankkeen suunnitelman mukainen 
arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään 5 miljoonaa euroa (hallin-
tosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohta) ja toisaalta myös kau-
punginhallituksen samassa yhteydessä liikenneliikelaitoksen johtokun-
nalle vahvistamaa toimivaltaa päättää liikenneliikelaitoksen investoin-
neista ja muista pitkävaikutteisista menoista, kun investoinnin tai pitkä-
vaikutteisen menon suunnitelman mukainen arvonlisäveroton kustan-
nusarvio on enintään 5 miljoonaa euroa (hallintosäännön 11 luvun 1 
§:n 2 momentin 4 kohta).

Esittelijä
toimitusjohtaja
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Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 35710

heli.hietala(a)hel.fi


