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§ 743
Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla hankintojen 
tekemisestä

HEL 2020-013371 T 00 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti:

- siirtää hankintojen toimivaltaa liitteessä nro 1 esitetyllä tavalla kau-
punkiympäristön toimialalla 1.1.2021 alkaen.

- siirtää toimivaltaa kaupunkiympäristölautakunnan päätöksessä 
21.4.2020 (220 §) mainitun lisäksi liitteessä nro 1 mainituille viranhalti-
joille siten, että hankintavaltuuden lisäksi heillä on toimivalta keskeyttää 
hankinta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 125 §:n mukaisesti.

- siirtää toimivaltaa kaupunkiympäristölautakunnan päätöksessä 
21.4.2020 (220 §) mainitun lisäksi liitteessä nro 1 mainituille viranhalti-
joille siten, että heillä on toimivalta päättää rajoitetussa-, neuvottelu- ja 
kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä sekä innovaatiokumppanuu-
dessa tarjoajien valinnasta, dynaamisessa hankintajärjestelmässä eh-
dokkaiden valinnasta sekä suunnittelukilpailussa osallistujien valinnas-
ta.

Muilta osin noudatetaan kaupunkiympäristölautakunnan hankintaval-
tuuksista tehtyjä päätöksiä 20.6.2017 (8 §), 15.5.2018 (243 §) ja 
21.4.2020 (220 §).

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kari Pudas, tekninen johtaja, puhelin: 310 15291

kari.pudas(a)hel.fi

Liitteet

1 KYMP hankintavaltuudet muutokset punaisella
2 KYMP hankintavaltuudet 1.1.2021 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt hankintavaltuuksista 
20.6.2017 (8 §), 15.5.2018 (243 §) sekä 21.4.2020 (220 §). Päätökset 
ovat perustuneet kaupunginhallituksen johtamisen jaoston alkuperäi-
seen hankintavaltuuksia koskevaan päätökseen 22.5.2017 (99 §).

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 3 koh-
dan mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväk-
syy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää, hankin-
noista lukuun ottamatta osakkeita.

Kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt kaupunkiympäristön toimia-
lan rakennukset ja yleiset alueet –palvelukokonaisuuden seuravan or-
ganisaation tason muuttamisesta 1.12.2020 (698 §). Tämän vuoksi ra-
kennukset ja yleiset alueet –palvelukokonaisuuden hankintavaltuuksiin 
on tarve tehdä muutoksia. Tämän päätöksen liitteenä oleva esitys han-
kintavaltuuksista perustuu kaupunginhallituksen johtamisen jaoston se-
kä kaupunkiympäristölautakunnan aikaisempiin päätöksiin. Liitteessä 
nro 1 kuvattuihin hankintavaltuuksiin on tehty pääosin teknisiä muutok-
sia organisaatiossa tapahtuneiden muutosten mukaisesti.

Hankintavaltuuksiin tullaan esittämään kaupunkiympäristölautakunnalle 
muita muutoksia vuonna 2021.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kari Pudas, tekninen johtaja, puhelin: 310 15291

kari.pudas(a)hel.fi

Liitteet

1 KYMP hankintavaltuudet muutokset punaisella
2 KYMP hankintavaltuudet 1.1.2021 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Päätöksenteontuki


