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§ 102
Hankintoihin liittyvän toimivallan siirtäminen liikenneliikelaitokses-
sa

HEL 2018-006345 T 00 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti, että ylärajat, joihin liikenneliike-
laitoksen palveluksessa olevien viranhaltijoiden päättämien hankintojen 
arvo saa kerrallaan nousta (arvonlisäveroton arvo), ovat:

Toimitusjohtaja: 
- 500.000 euroa

Kunnossapitoyksikön johtaja, infra- ja kalustoyksikön johtaja ja liiken-
nöintiyksikön johtaja kukin erikseen oman yksikkönsä hankintojen osal-
ta:
- 300.000 euroa

Talous ja toiminnanohjaus -yksikön johtaja ja henkilöstö ja liiketoimin-
nan tuki -yksikön johtaja kukin erikseen oman yksikkönsä hankintojen 
osalta:
- 150.000 euroa

Hankintapäällikkö:
- 60.000 euroa

(Hallintosääntö 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohta)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti, että liikenneliikelaitoksen työ-
suhteessa olevilla hankintapäällikön alaisina toimivilla seuraavilla työ-
tekijöillä:
- hankinta-asiantuntija
- hankinta-assistentti
- hankintasuunnittelija
- ostaja
- logistiikka-asiantuntija

on oikeus hankintapäällikön vastuulla toteuttaa hankintoja, kun kaikki 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

 toteutettava hankinta on työtehtävien kannalta tarpeellinen,
 liikenneliikelaitoksen tulosbudjetissa on varauduttu asianomaiseen 

hankintaan,
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 hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädäntöä, hal-
lintosääntöä, talousarvion noudattamisohjeita ja harmaan talouden 
torjuntaohjetta,

 toteutettavan hankinnan arvo ei ylitä 30.000 euroa (arvonlisäveroton 
arvo), ja

 hankinta dokumentoidaan tarkoituksenmukaisella tavalla.

(Hallintosääntö 20 luvun 8 § 3 mom.)

Samalla liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti kumota aiemmat hallin-
tosäännön 11 luvun 1 §:n 2 mom. 3 kohdan nojalla tekemänsä päätök-
set koskien hankintoja koskevan toimivallan siirtämistä.

Tätä päätöstä noudatetaan 1.6.2019 alkaen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Ao. henkilöt
Yksiköiden sihteerit
Hankinta
Hallintopäällikkö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
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Otteet

Ote
Ao. henkilöt
Yksiköiden sihteerit
Hankinta
Hallintopäällikkö

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.09.2018 § 131

HEL 2018-006345 T 00 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti, että ylärajat, joihin liikenneliike-
laitoksen palveluksessa olevien viranhaltijoiden päättämien hankintojen 
arvo saa kerrallaan nousta (arvonlisäveroton arvo), ovat:

Toimitusjohtaja:
- 500.000 euroa

Kunnossapitoyksikön johtaja, infra- ja kalustoyksikön johtaja ja liiken-
nöintiyksikön johtaja kukin erikseen oman yksikkönsä hankintojen osal-
ta:
- 300.000 euroa

Toiminnanohjausyksikön johtaja ja yhteiset palvelut -yksikön johtaja 
kukin erikseen oman yksikkönsä hankintojen osalta:
- 150.000 euroa

Hankintapäällikkö:
- 60.000 euroa

(Hallintosääntö 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohta)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti, että liikenneliikelaitoksen työ-
suhteessa olevilla hankintapäällikön alaisina toimivilla seuraavilla työ-
tekijöillä:

 hankinta-asiantuntija 
 hankinta-assistentti   
 hankintasuunnittelija 
 ostaja                           
 logistiikka-asiantuntija
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on oikeus hankintapäällikön vastuulla toteuttaa hankintoja, kun kakki 
seuraavat edellytykset täyttyvät: 

 toteutettava hankinta on työtehtävien kannalta tarpeellinen,
 liikenneliikelaitoksen tulosbudjetissa on varauduttu asianomaiseen 

hankintaan, 
 hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädäntöä, hal-

lintosääntöä, talousarvion noudattamisohjeita ja harmaan talouden 
torjuntaohjetta, 

 toteutettavan hankinnan arvo ei ylitä 30.000 euroa (arvonlisäveroton 
arvo), ja 

 hankinta dokumentoidaan tarkoituksenmukaisella tavalla.

(Hallintosääntö 20 luvun 8 § 3 mom.)

Samalla liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti kumota aiemmat hallin-
tosäännön 11 luvun 1 §:n 2 mom. 3 kohdan nojalla tekemänsä päätök-
set koskien hankintoja koskevan toimivallan siirtämistä. 

Toimivallan siirtämistä koskevaa päätöstä noudatetaan 1.10.2018 al-
kaen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi


