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§ 8
Liikenneliikelaitoksen muun kuin tilahanketta koskevan suunnitel-
man hyväksymistä koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2017-006756 T 00 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti siirtää hallintosäännön 11 luvun 
1 §:n 2 mom:n mukaista liikenneliikelaitoksen johtokunnan yleistoimi-
valtaa päätti muun kuin tilahanketta koskevan suunnitelman hyväksy-
misestä seuraavasti:

 Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja päättää muuta kuin tilahanket-
ta koskevan hanke- ja muun suunnitelman hyväksymisestä, kun 
hankkeen suunnitelman mukainen arvonlisäveroton kokonaiskus-
tannusarvio on enintään 1.000.000 euroa;

 liikenneliikelaitoksen yhteiset palvelut -yksikön hallintojohtaja, liiken-
nöintiyksikön johtaja, kunnossapitoyksikön johtaja, infra- ja kalusto-
yksikön johtaja tai toiminnanohjausyksikön johtaja päättää yksikkön-
sä osalta muuta kuin tilahanketta koskevan hankesuunnitelman hy-
väksymisestä, kun hankkeen suunnitelman mukainen arvonlisäve-
roton kokonaiskustannusarvio on enintään 300.000 euroa. 

(hallintosääntö 11 luvun 1 § 2 mom. 2 kohta)

Tätä päätöstä noudatetaan 13.6.2017 alkaen.
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleistä

Kaupunginvaltuusto päätti 16.11.2016 hyväksyä Helsingin kaupungin 
hallintosäännön voimaan 1.6.2017 lukien. Hallintosäännössä on liikelai-
tosten johtokunnilla oikeus siirtää toimivaltaansa edelleen viranhaltijoil-
le. Liikenneliikelaitoksen johtokunnalle esitetään päätettäväksi ne lii-
kennelaitos-liikelaitoksen johtosääntöön perustuvat toimivallan siirrot vi-
ranhaltijalle, joita esitetään muutettavaksi hallintosäännön voimaantu-
lon johdosta. 

Esitetyn toimivallan perustelut

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 mom:n 2 kohdan mukaan ellei toimi-
vallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta 
päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päät-
tää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muun kuin tilahanketta 
koskevan suunnitelman ja piirustuksen hyväksymisestä. 

Kyseessä olevaan hallintosäännön kohtaan esitetty toimivallan siirtämi-
nen vastaa ennen hallintosäännön voimaantuloa voimassa ollutta lii-
kennelaitos-liikelaitoksen johtokunnalta viranhaltijalle siirrettyä toimival-
taa päättää liikennelaitos-liikelaitoksen hankkeista. Hallintosäännössä 
tarveselvitykseen perustuvista hankesuunnitelmista ja muita kuin tila-
hankkeita koskevista hankesuunnitelmista päättäminen on eriytetty eril-
lisiksi toimivalloiksi, josta syystä toimivaltaa esitetään siirrettäväksi pää-
tösehdotuksen mukaisella tavalla.
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