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44 §
Kaupunkiympäristön toimialan ostolaskujen, muistiotositteiden ja 
maksuosoitusten hyväksyminen

HEL 2017-006201 T 00 01 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti, että kaupunkiympäristön toimialan 

 rakennuttaminen -palvelun ja asuntotuotanto -palvelun hankkei-
den ostolaskut hyväksyy kunkin projektin päällikkö tai tiimipäällik-
kö omien, nimettyjen hankkeidensa osalta ja 

 kaikki muut ostolaskut hyväksyy

o yksikön päällikkö oman yksikkönsä ostolaskut hankinta-
valtuuksiensa puitteissa osalta ja

o palvelun päällikkö yksikön päällikön hankintavaltuudet 
ylittävät tai useaa yksikköä koskevat oman palvelunsa os-
tolaskut omien hankintavaltuuksiensa puitteissa sekä

o palvelukokonaisuuden päällikkö palvelun päällikön han-
kintavaltuudet ylittävät ostolaskut oman palvelukokonai-
suutensa osalta omien hankintavaltuuksiensa puitteissa.

Lisäksi toimialajohtaja päätti, että kaupunkiympäristön toimialan oikai-
sumuistiot ja maksuosoitukset hyväksyy talous- ja suunnittelupalvelui-
den

o talouden tuki -yksikössä talouspäällikkö ja ostolaskutiimin 
sekä myyntilaskutiimin tiimipäällikkö,

o toiminnan ja talouden suunnittelu -yksikössä suunnittelu-
päällikkö,

o projektitalousyksikössä projektitalouspäällikkö ja Aulikki 
Koistinen, Mikko Kontumäki, Pirjo Kuismin, Terhi Olsson, 
Henrik Forsman, Helena Ström, Ritva Keko, Jarmo Aho-
nen, Marjo Bruun, Marjo Karhu, Raija Laakkonen ja Kirsi 
Salminen sekä, että

o maanhankintaan liittyvät maksuosoitukset hyväksyy 
maankäyttöjohtaja.

Vielä toimialajohtaja päätti, että 
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o asuntotuotantopalvelun maksuosoituksissa myytävien 
huoneistojen kaupanpurkuihin liittyvät kauppahintojen ja 
varausmaksujen palautukset sekä asumisoikeusasunto-
jen asumisoikeusmaksujen palautukset hyväksyy Anneli 
Lehtonen ja

o pysäköintimaksujen palautukset hyväksyy maksuseuraa-
mukset ja oikaisuvaatimukset -yksikön päällikkö sekä 
maksuseuraamukset -tiimin päällikkö.

Ostolaskujen hyväksymisessä on noudatettava rahoitusjohtajan 
12.10.2012, § 184 antamaa ostolaskujen tarkastus ja hyväksymisohjet-
ta.

Tämä päätös tulee voimaan 1.6.2017.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 4-kohdan mukai-
sesti toimialajohtaja päättää laskujen, maksuosoitusten ja muistiotosit-
teiden hyväksymiseen oikeutetuista henkilöistä ja hyväksymismenette-
lyn järjestämisestä.
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