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§ 5
Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla han-
kinnoissa

HEL 2017-006795 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus ja koulutuslautakunta päätti siirtää hankintojen toimivaltaa 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla 20.6.2017 alkaen 31.5.2018 
saakka liitteen 1 mukaisesti.

Käsittely

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1 kasko_hankintavaltuudet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän (22.6.2016 § 196) hallintosäännön 
mukaan toimialalautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joi-
den mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta 
osakkeita (10 luku 1 § 2 momentti 3 kohta). 

Päättäessään hallintosäännöstä kaupunginvaltuusto päätti myös, että 
kaupunginhallituksen johtamisen jaosto voi tehdä hallintosäännön toi-
meenpanoon liittyviä muiden toimielinten kuin kaupunginvaltuuston ja 
kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvia päätöksiä ennen hallinto-
säännön voimaantuloa. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 2 (2)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/5
20.06.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 3000 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro

+358 9 86390 FI02012566

Tämän kaupunginvaltuuston päätöksen perusteella kaupunginhallituk-
sen johtamisen jaosto päätti siirtää hankintojen toimivaltaa 22.5.2017 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla 1.6.2017 alkaen 31.5.2018 
saakka. Liitteenä oleva tarkistettu esitys vastaa johtamisen jaoston 
päätöstä eräin muutoksin, jotka on korostettu liitteessä. Esitetyt muu-
tokset ovat seuraavat:

- Leikkipuisto- ja iltapäivätoiminnan päällikölle on esitetty 15 000 euron 
hankintavaltuutta

- Koululaisten iltapäivätoiminnan palveluvastaavalle on esitetty 5 000 
euron hankintavaltuutta

- Lukion/aikuislukion rehtorin sijaiselle on esitetty 15 000 euron hankin-
tavaltuutta

- Hallintopäällikölle on esitetty 100 000 euron hankintavaltuutta

Lisäksi on lisätty toteamus siitä, että sijainen käyttää sijaistettavan han-
kintavaltuutta vain sijaisena toimiessaan eli käytännössä vuosi- ja sai-
rauslomien sekä virkamatkojen aikana.

Esitetyt muutokset perustuvat toiminnan tarpeisiin. Valmistelussa on 
huomioitu valtuuksien yhtenäisyys kaupungin muiden toimialojen ja 
keskushallinnon hankintavaltuuksiin nähden. Toimialan hankintaval-
tuuksien lukumäärää on toimialan muodostaneiden virastojen aiempiin 
hankintavaltuuksiin verrattuna karsittu. Valtuuksien suuruuksia on tar-
kasteltu kunkin viran tehtävistä ja tarpeista lähtien. Hankintavaltuuksia 
voi olla ainoastaan viranhaltijoilla.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1 kasko_hankintavaltuudet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


