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§ 35
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaoston asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden luo-
vuttamista koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2018-001786 T 00 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti siirtää hallintosäännön 16 luvun 3 §:n 2 momentin 6 kohdan mu-
kaista toimivaltaansa myydä tai vaihdossa luovuttaa asuinhuoneistojen 
hallintaan oikeuttavia osakkeita kaupunginhallituksen vahvistamista ra-
joissa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleisten alueet -
palvelukokonaisuuden tekniselle johtajalle seuraavasti:

Tekninen johtaja 

- päättää asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden myymi-
sestä tai vaihdolla luovuttamisesta, kun sopimuksen ennakoitu kokonai-
sarvo on enintään 2 miljoonaa euroa.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hildén

Lisätiedot
Kristina Montell, lakimies, puhelin: +358 9 310 36421

kristina.montell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 3 koh-
dan mukaan kaupunginhallitus päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, 
joiden mukaan muu toimielin tai viranhaltija päättää, osakkeiden ja 
osuuksien hankkimisesta ja luovuttamisesta.

Hallintosäännön teknisen korjaamisen yhteydessä kaupunginvaltuusto 
päätti 29.11.2017 (413 §) lisätä kaupunkiympäristölautakunnan raken-
nusten ja yleisten alueiden jaoston toimivaltaa koskevaan 16 luvun 
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3 §:n 2 momenttiin uuden 6 kohdan, joka koskee oikeutta myydä asuin-
huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita kaupunginhallituksen vah-
vistamissa rajoissa, seuraavasti:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, rakennusten ja 
yleisten alueiden jaosto päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden 
mukaan viranhaltija päättää, myydä tai vaihdolla luovuttaa asuinhuo-
neistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita kaupunginhallituksen vahvis-
tamissa rajoissa.

Koska ennen hallintosäännön korjaamista siinä ei ollut erikseen mää-
räystä asuinhuoneistojen hallintaan oikeutettavien osakkeiden luovutta-
misesta, toimivalta oli yleistoimivallan nojalla kaupunginhallituksella.

Kaupunginhallitus päätti 29.1.2018 (51 §) vahvistaa kaupunkiympäris-
tölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle hallintosään-
nön 16 luvun 3 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitetun erityisen toimi-
vallan rajan seuraavasti:

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
tai sen määräämä viranhaltija päättää asuinhuoneiston hallintaan oi-
keuttavien osakkeiden myymisestä tai vaihdolla luovuttamisesta, kun 
sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo on enintään 5 miljoonaa euroa.

Asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita on tarpeen myydä
erityisesti tilanteissa, joissa kaupunki vastaanottaa niitä valtionperintö-
nä, lahjana tai testamenttisaantona.

Valtionperinnöllä tarkoitetaan valtiolle menevää perintöä, kun vainajalta
ei ole jäänyt perimään oikeutettuja perillisiä eikä hän ole tehnyt testa-
menttia. Valtiokonttori voi päättää, jos se havaitaan olosuhteisiin kat-
soen kohtuulliseksi, että valtion saama omaisuus luovutetaan koko-
naan tai osittain sille kunnalle, jossa perittävä oli viimeksi asunut (perin-
tökaaren 5 luvun 1 § ja 2 §:n 1 momentti).

On tarkoituksenmukaista, että asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien 
osakkeiden luovuttamisesta päätettäisiin vastaavalla tavalla kuin liike-
huoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden luovuttamisesta. 

Hallintosäännön 16 luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan, ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, rakennusten ja yleisten 
alueiden jaosto päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan 
viranhaltija päättää, ostaa, myydä, antaa vuokralle, vaihdossa hankkia 
tai vaihdossa luovuttaa liikehuoneistoja kaupunginhallituksen vahvista-
missa rajoissa. Tämän määräyksen nojalla jaostolla on oikeus myydä 
vain liikehuoneiston hallintaan oikeuttavia osakkeita. 
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 5.10.2017 (33 §) liikehuoneistojen hankkimista, luovuttamista ja 
vuokralle antamista koskevan toimivallan siirtämisestä muun muassa 
seuraavasti:

Hallintosäännön 16 luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohdan toimivaltaa
ostaa, myydä, antaa vuokralle, vaihdossa hankkia tai vaihdossa
luovuttaa liikehuoneistoja kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa 
siirretään kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuuden tilapalvelut-palvelun tilapalvelupäällikölle, yritys-
vuokraus-yksikön päällikölle ja tukkutori-yksikön päällikölle seuraavasti:

Tilapalvelupäällikkö

- päättää liikehuoneistojen ostoista, myynneistä, vaihdossa hankkimi-
sesta tai vaihdossa luovuttamisesta, kun sopimuksen kokonaisarvo on 
enintään 2 miljoonaa euroa.

Vastaavalla tavalla esitetään, että kaupunkiympäristölautakunnan ra-
kennusten ja yleisten alueiden jaoston toimivaltaa delegoitaisiin kau-
punkiympäristön toimialan rakennukset ja yleisten alueet -palvelukoko-
naisuuden tekniselle johtajalle siten, että viranhaltija päättäisi enintään 
2 miljoonan euron arvoisten asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien 
osakkeiden luovuttamisesta.

Menettely on hallinnollista työtä; vaativaa, raskasta ja hidasta. Myyntip-
rosessin sujuvoittamiseksi ja nopeuttamiseksi sekä toisaalta asian vä-
häisen merkityksen vuoksi on perusteltua siirtää toimivaltaa asuinhuo-
neiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden realisoimiseen palvelukoko-
naisuuden päällikölle. 

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
tolle jäisi edelleen asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkei-
den myymiseen liittyvää päätösvaltaa, koska sen määräämällä viran-
haltijalla olisi päätösvaltaa vain niissä rajoissa, jotka jaosto on vahvista-
nut. Ehdotuksen mukaan rajana olisi 2 miljoonaa euroa.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Kristina Montell, lakimies, puhelin: +358 9 310 36421

kristina.montell(a)hel.fi

Muutoksenhaku



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2018 4 (4)
Kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Asia/15
08.03.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58220 Elimäenkatu 5 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Rya


