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§ 10
Liikenneliikelaitoksen palvelujen hinnoittelua ja myyntiä koskevien 
sopimusten päättämistä koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2017-006783 T 00 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti vahvistaa ylärajat, joihin liiken-
neliikelaitoksen palveluksessa olevien henkilöiden päättämien palvelu-
jen myyntiä koskevien sopimusten arvo saa kerrallaan nousta (ilman 
alv), seuraavasti:

 Toimitusjohtaja                                            500 000 euroa
 KUPI / yksikön johtaja                                 300 000 euroa
 LIIK / yksikön johtaja                                    300 000 euroa
 INKA / yksikön johtaja                                 300 000 euroa
 YHPA / hallintojohtaja                                 150 000 euroa
 TO / yksikön johtaja                                     150 000 euroa
 Hankintapäällikkö                                   alle 30 000 euroa 

(Hallintosääntö 11 luvun 1 § 2 mom. 8 kohta)

Tätä päätöstä noudatetaan 13.6.2017 alkaen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 35710

heli.hietala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Toimitusjohtaja
Yksiköiden johtajat
Hankintapäällikkö
Hankinta
Yksiköiden sihteerit

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 2 (2)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/10
13.06.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
ville.lehmuskoski@hel.fi

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, 
joita esitetään muutettavaksi hallintosäännön voimaantulon johdosta. 

Esitetyn toimivallan perustelut

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 mom:n 8 kohdan mukaan ellei toimi-
vallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta 
päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päät-
tää liikelaitoksen palvelujen hinnoittelusta ja palvelujen myyntiä koske-
vista sopimuksista. 

Kyseessä olevaan hallintosäännön kohtaan esitettyä toimivallan siirtoa 
esitetään muutettavaksi siten, että palvelujen myyntiä koskevien sopi-
musten päätösvaltaa keskitetään aiempaan verrattuna enemmän yksi-
köiden johtajille. Esitetyn mukainen toimivallan siirtäminen varmentaa 
sen, että päätösvalta on osoitettu sille tasolle, jolla on päätöksenteon 
edellyttämät riittävät tiedot asiasta sekä sen merkityksestä ja vaikutuk-
sista. 
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