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§ 250
Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla han-
kinnoissa ja oppikirjatilauksissa 1.1.2021 alkaen

HEL 2020-010092 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti siirtää hankintojen toimivaltaa 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla 1.1.2021 alkaen liitteen 1 mu-
kaisesti. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti myöntää opettajan virassa toi-
miville koulunjohtajille rehtoreiden hankintavaltuuksia vastaavat hankin-
tavaltuudet.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa peruskoulujen rehtorit 
tekemään oppikirjatilaukset 100 000 euroon asti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi
Tuomas Lamminheimo, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 21272

tuomas.lamminheimo(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintavaltuudet 1.1.2021 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omal-
la toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan 
viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 
1 § 2 momentti 3 kohta).

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on havaittu, että kaikkien esi-
henkilöiden hankintavaltuusrajat eivät kaikissa tapauksissa mahdollista 
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selkeää esihenkilön valvontavastuun toteuttamista hankinnoissa, koska 
esihenkilön ja alaisen hankintavaltuus on sama. Tästä syystä peruso-
petuksen palvelukokonaisuudessa aluepäälliköiden ja ruotsinkielisissä 
palveluissa perusopetuksen päällikön hankintavaltuus korotetaan ai-
emmasta 15 000 eurosta 30 000 euroon. Vastaava korotus tehdään 
myös lukiokoulutuksen päällikön hankintavaltuuksiin sekä ruotsinkieli-
sissä palveluissa vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikön 
hankintavaltuuksiin.

Perusopetusjohtajan hankintavaltuus korotetaan 150 000 euroon ai-
emmasta 100 000 eurosta. Näin varmistetaan, että perusopetusjohtaja 
pystyy hyväksymään myös isot oppimateriaalitilaukset oman palvelu-
kokonaisuutensa osalta. 

Opettajan virassa toimivilla koulunjohtajilla on koulunsa osalta samat 
tehtävät kuin rehtoreilla. Tästä syystä lautakunta myöntää heille samat 
hankintavaltuudet kuin rehtoreilla.

Peruskoulujen rehtoreiden hankintavaltuuksia ei ole tarkoituksenmu-
kaista muuttaa 15 000 eurosta. Oppikirjatilauksissa tämä ei kuitenkaan 
ole riittävä ja siksi lautakunta oikeuttaa peruskoulujen rehtoreita teke-
mään oppikirjatilaukset sopimuskumppanilta 100 000 euroon asti.

Luettelo viranhaltijoiden hankintavaltuuksista on tämän esityksen liit-
teessä 1. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi
Tuomas Lamminheimo, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 21272

tuomas.lamminheimo(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintavaltuudet 1.1.2021 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Palvelukokonaisuuksien johtajat
Talous- ja suunnittelupalvelut


