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§ 507
Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla hankintojen 
tekemisessä

HEL 2022-010166 T 00 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti siirtää toimivaltaa hankintojen te-
kemisessä seuraavasti:

 siirtää hankintojen toimivaltaa liitteessä 1 esitetyllä tavalla kaupun-
kiympäristön toimialalla viranhaltijoille ja toimielimille;

 siirtää toimivaltaa keskeyttää hankinta julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 125 §:n mukai-
sesti kaupunkiympäristön toimialan viranhaltijoille, joilla on liitteen 1 
perusteella hankintavaltuus;

 siirtää toimivaltaa päättää rajoitetussa-, neuvottelu-, kilpailullisessa 
neuvottelumenettelyssä ja innovaatiokumppanuudessa tarjoajien 
valinnasta, dynaamisessa hankintajärjestelmässä ehdokkaiden va-
linnasta sekä suunnittelukilpailussa osallistujien valinnasta kaupun-
kiympäristön toimialalla viranhaltijoille, joilla on liitteen 1 perusteella 
hankintavaltuus;

 siirtää toimivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksis-
ta annetun lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisäti-
lauksissa sekä 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että 
hankintavaltuus määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yh-
teenlasketun arvon perusteella, eikä hankinnan yhteenlasketun ko-
konaisarvon mukaisesti (alkuperäinen hankinta ja siihen liittyvät ti-
laukset yhteensä). Toimialajohtaja voi päättää edellä mainituista li-
sätilauksista ja sopimusmuutoksista myös niissä tapauksissa, joissa 
päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun arvon perusteella kuuluisi 
kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaostolle;

 siirtää toimivaltaa siten, että toimialajohtajalla on toimivalta tilata 
puitejärjestelyissä, joissa kaikki ehdot on vahvistettu, myös niissä ti-
lanteissa, joissa hankintavaltuus tilauksen arvon perusteella kuuluisi 
kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaostolle;

 siirtää toimivaltaa ICT-hankinnoissa tietohallintopäällikölle ja toimia-
lajohtajalle siten, että heillä on yksinomainen toimivalta ICT-
hankinnoissa hankintavaltuuden euromäärään asti ja tämän ylittävil-
tä osilta toimivalta on kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolla;
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 siirtää toimivaltaa hankintoja koskevissa yhteistyö- ja toteutussopi-
muksissa viranhaltijoille siten, että toimivalta määräytyy viranhaltijan 
hankintavaltuuden mukaan.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti kumota 11.5.2021 § 248 
tekemänsä päätöksen toimivallan siirtämisestä hankintojen tekemisestä 
kaupunkiympäristön toimialalla.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Janne Penttinen, lakimies, puhelin: 310 38388

janne.penttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialan hankintavaltuudet 13.9.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintavaltuudet perustuvat hallintosääntöön sekä sen perusteella 
kaupunkiympäristölautakunnan tekemiin toimivaltapäätöksiin. Edellinen 
kaupunkiympäristölautakunnan hankintavaltuuksia koskeva päätös on 
11.5.2021 § 248.

Uudistetut hankintavaltuudet ovat liitteenä 1 ja niitä sovelletaan myös 
kaupungin sisäisiin hankintoihin. Hankintavaltuudet toimivat myös ti-
lausvaltuuksina, ellei yksittäisissä hankinnoissa päätetä tilausvaltuu-
desta erikseen. Hankintavaltuudet koskevat vain liitteessä 1 mainittuja 
kaupunkiympäristön toimialan toimielimiä ja viranhaltijoita. Hankintaval-
tuuksia ei ole mahdollista siirtää työsuhteessa oleville.

Päätöksessä mainitaan lisäksi tällä hetkellä voimassa olevia hankinta-
valtuuksia. Ne eivät muuta voimassa olevia hankintavaltuuksia ja ne 
mainitaan päätöksessä vain selvyyden vuoksi. Hankintavaltuuksien 
käyttäminen helpottuu, kun valtuuksia ja perusteluja ei tarvitse lukea 
monesta erillisestä päätöksestä.

Muutoksista yleisesti
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Markkinoiden tilanteesta johtuen kaupunginvaltuusto on kesäkuussa 
2022 päättänyt muuttaa tilahankkeiden hankesuunnitelmia koskevia 
toimivaltuuksia. Nämä valtuudet heijastuvat myös hankesuunnitelmien 
perusteella tehtäviin hankintoihin, joten tästä syystä kyseistä hankinta-
valtuutta on muutettu liitteessä 1.

Uuden hankintavaltuuden perusteella liitteessä 1 määrätyt viranhaltijat 
voivat tehdä hankesuunnitelmiin perustuvia hankintoja kaupunginval-
tuuston, -hallituksen ja kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja 
yleisten alueiden jaoston hyväksymissä hankesuunnitelman enimmäi-
sarvoa koskevissa rajoissa.

Samassa yhteydessä muutetaan toteutus- ja yhteistyösopimuksia kos-
kevia valtuuksia, koska tarve sopimusten tekemiselle on kasvanut. Pie-
niä sopimuksia ei myöskään ole kannattava tehdä kovin korkealla or-
ganisaatiossa. Tämän vuoksi kyseisten sopimusten toimivaltuus mää-
räytyy jatkossa hankintavaltuuksien perusteella ja viranhaltijoilta poiste-
taan erityinen valtuus kyseisiin sopimuksiin.

Maankäyttöjohtajan toimivaltuus nousee 1 500 000 eurosta 3 000 000 
euroon, koska tällöin hän voi päättää myös toteutus- ja yhteistyösopi-
muksista, kuten aiemmin.

Selvyyden vuoksi taulukkoon on lisätty myös tilapäällikön hankesuunni-
telmien hyväksymistä koskeva valtuus tiedoksi, johon tällä päätöksellä 
ei puututa, mutta joka on näkyvissä samassa sarakkeessa muiden vas-
taavien valtuuksien ohella.

Hankinnan keskeyttäminen

Toimivaltuus ei ole muuttunut.

Toimivalta hankintojen keskeyttämiseksi selvennetään siirtämällä toi-
mivalta kaikille niille viranhaltijoille, joilla on myös hankintavaltuus. 
Hankinnan keskeyttämisessä ei katsottaisi hankinnan arvoa toimivaltaa 
määritettäessä, vaan viranhaltija voisi keskeyttää myös sellaisen han-
kinnan, joka ylittää omien hankintavaltuuksien eurorajat.

Hankinta voidaan lain mukaan keskeyttää vain todellisesta ja perustel-
lusta syystä. Keskeyttämisestä on tehtävä muutoksenhakukelpoinen 
perusteltu päätös.

Toimittajan valinta hankintamenettelyn seuraavaan vaiheeseen

Toimivaltuus ei ole muuttunut.

Toimivalta siirretään päätöksen kolmannessa kohdassa kaikille niille vi-
ranhaltijoille, joilla on hankintavaltuus. Tarjoajien, ehdokkaiden ja osal-
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listujien valintaa koskevan päätöksen toimivaltaa määritettäessä ei kat-
sottaisi hankinnan arvoa, vaan viranhaltija voisi päättää näiden toimitta-
jien valinnasta päätöksessä mainituissa hankintamenettelyissä myös 
sellaisessa hankinnassa, joka ylittää omien hankintavaltuuksien eurora-
jat.

Lisätyöt ja sopimusmuutokset

Toimivaltuus ei ole muuttunut.

Lisätöiden ja sopimusmuutosten päätösvalta on tarpeen siirtää viran-
haltijoille suoraan kaupunkiympäristölautakunnalta johtuen edelleen de-
legoinnin kiellosta.

Ilman toimivallan siirtämistä hankintavaltuus määräytyy lisätilauksissa 
ja sopimusmuutoksissa hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mu-
kaan. Edelleen delegoinnin kiellosta johtuen kaupunkiympäristön ra-
kennusten ja yleisten alueiden jaosto ei pysty siirtämään toimivaltaa 
hankintojen osalta eteenpäin viranhaltijalle, koska toimivalta on jo ker-
ran siirretty lautakunnalta jaostolle.

Toimivalta voidaan kuntalain (410/2015) 91 §:n 2 momentin mukaan 
delegoida hallintosäännöstä edelleen ainoastaan kerran. Siten jaosto ei 
voi hankintapäätöksessä siirtää viranhaltijalle toimivaltaa kyseistä han-
kintaa koskevaan lisätyöhön liittyen.

Hankinnan kohteesta riippuen lisätöitä on kuitenkin tarpeen tehdä vaih-
televilla summilla useitakin yhteen alkuperäiseen hankintaan kohdis-
tuen. Käytännössä on epätarkoituksenmukaista päättää jaostossa esi-
merkiksi muutaman tuhannen euron lisätyöstä, joka kohdistuu miljoo-
nien eurojen alkuperäiseen hankintaan. Tästä johtuen lisätöitä koske-
vat hankintavaltuudet määräytyvät hankinnan yhteenlasketun kokonai-
sarvon sijaan yksittäisten lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteen-
lasketun arvon perusteella.

Puitejärjestelyt (kaikki ehdot vahvistettu)

Toimivaltuus ei ole muuttunut.

Toimielimet eivät käytännössä voi tehdä tilauksia, joten puitejärjeste-
lyissä, joissa kaikki ehdot on vahvistettu, hankintavaltuus on siirrettävä 
viranhaltijoille. Näissä puitejärjestelyissä hankinnat tapahtuvat etusija-
järjestyksessä tilaamalla. Puitejärjestelyissä, joissa kaikki ehdot on 
vahvistettu, hankintavaltuus siirretään toimialajohtajalle, kun tilauksen 
arvo ylittää muiden viranhaltijoiden hankintavaltuuden.

ICT-hankinnat
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Toimivaltuus ei ole muuttunut.

ICT-hankinnoissa hankinnat on vuoden 2018 alusta lähtien keskitetty 
toimialalla tietohallintopäällikölle. Lisäksi digitalisaation ja robotisaation 
myötä ICT-hankintojen määrä tulee kasvamaan. Tietohallintopäälliköllä 
ja toimialajohtajalla on viranhaltijoina yksinomainen toimivalta päättää 
ICT-hankinnoista. Muilla viranhaltijoilla ei ole toimivaltaa päättää ICT-
hankinnoista.

Hankesuunnitelmiin perustuvat hankinnat

Aikaisemmin hankesuunnitelmiin perustuvia hankintoja voivat tehdä 
suoraan toimialajohtaja sekä tekninen johtaja. Kaupunginvaltuusto on 
kesäkuussa 2022 muuttanut hankesuunnitelmia koskevaa päätöksen-
tekoa, jolloin muutoksella on vaikutusta myös hankesuunnitelmien pe-
rusteella tehtäviin hankintoihin ja niitä koskeviin toimivaltuuksiin.

Valtuuston tekemästä muutoksesta johtuen muutetaan toimialan han-
kintavaltuuksia samassa suhteessa, jolloin ei synny tarpeetonta ylimää-
räistä päätöstarvetta hankesuunnitelmia koskevissa hankinnoissa. 
Toimialajohtaja ja tekninen johtaja voivat päättää hankesuunnitelmiin 
perustuvia hankintoja kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen tai 
kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
ton hyväksymiin hankesuunnitelman enimmäisarvoa koskeviin rajoihin 
asti.

Toteutus- ja yhteistyösopimukset

Toteutussopimuksilla voidaan sopia mm. tulevan hankinnan toteuttami-
sesta yhteistyössä toisen hankintayksikön kanssa. Sopimuksessa sovi-
taan siitä, miten kilpailutus käytännössä järjestetään, mikä osa hankin-
nasta kuuluu millekin hankintayksikölle ja miten omistuksen lisäksi ja-
kautuvat maksu- ja muut velvoitteet osapuolten välillä.

Toteutussopimuksella ei vielä tehdä hankintapäätöstä, eikä pääsään-
töisesti valtuuteta yhteistyötahoja tekemään hankintapäätöstä tai -
sopimusta kaupungin puolesta. Toteutussopimusta koskevasta hankin-
nasta tehdään myöhemmin hankintapäätös.

Toimivalta toteutus- ja yhteistyösopimusten tekemiselle hankinnoissa 
on liitteen 1 mukaisesti siirretty kaupunkiympäristölautakunnan raken-
nusten ja yleisten alueiden jaostolle erillisellä kohdalla, jonka mukaan 
jaostolla on päätösvalta alle 5 000 000 arvoisiin toteutus- ja yhteistyö-
sopimuksiin. Viranhaltijoille sen sijaan toimivalta hankintoja koskeviin 
toteutus- ja yhteistyösopimuksiin määräytyy hankintavaltuuden perus-
teella ja erityisistä oikeuksista kyseisiin sopimuksiin luovutaan.
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Hankintavaltuus määräytyy sen arvon mukaisesti, joka sopimuksessa 
määritellyn hankinnan arvosta kuuluu kaupunkiympäristön toimialan 
vastuulle.

Muutos helpottaa tilannetta toimialalla, koska toteutus- ja yhteistyöso-
pimusten määrä on lisääntynyt ja niiden arvo voi olla myös hyvin vä-
häinen. Muutoksen jälkeen jokainen hankintavaltuudet omaava viran-
haltija voi päättää kyseisistä sopimuksista lähempänä varsinaista toi-
mintaa eikä sopimusta tarvitse viedä esimerkiksi palvelukokonaisuuden 
päällikölle päätettäväksi.

Optiot

Toimivalta ei ole muuttunut.

Optioiden arvo sisältyy alkuperäiseen hankintapäätökseen, mutta op-
tioiden käyttöönotosta päätetään erikseen. Jaosto ei voi valtuuttaa yk-
sittäisen hankintapäätöksen osalta viranhaltijaa päättämään hankintaan 
liittyvästä optiosta, koska toimivallan edelleen delegoinnin kielto estää 
sen. Ei ole tarkoituksenmukaista, että jaosto päättäisi kaikista optioista. 
Siksi hankintavaltuus on lisätty liitteessä 1 mainituille viranhaltijoille.

Toimivalta

Hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päät-
tää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päät-
tää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 -
kohta).

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Janne Penttinen, lakimies, puhelin: 310 38388

janne.penttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialan hankintavaltuudet 13.9.2022

Oheismateriaali

1 Hankintavaltuudet, jossa muutokset punaisella
2 Nykyiset hankintavaltuudet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi
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