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§ 276
Sosiaali- ja terveystoimialan hankintavaltuuksien päivittäminen

HEL 2020-013188 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä hankintavaltuuksia kos-
kevan toimivallan siirtämisen päätöksen liitteen 1 mukaisesti siten, että 
se tulee voimaan 1.1.2021.

Voimaan tullessaan päätös kumoaa edellisen hankintavaltuuksia kos-
kevan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 4.2.2020 § 19.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Luostarinen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 21184

sari.luostarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintavaltuudet 1.1.2021 alkaen
2 Sosiaali- ja terveystoimialan hankintavaltuudet 11.2.2020 alkaen (So-

telk 4.2.2020 § 19 mukaan)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan toimiala-
lautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan vi-
ranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Sosiaali- ja terveystoimialan hankintavaltuuksia on tarve päivittää vä-
häisissä määrin vastaamaan 1.1.2021 voimaan tulevia muutoksia. Päi-
vitystarpeet on koottu hallinnon ja palvelukokonaisuuksien esitysten pe-
rusteella.

Esitetyt muutokset liittyvät virka- ja tehtävämuutoksiin sekä nimikemuu-
toksiin, jotka esitetään tällä päätöksellä päivitettäväksi hankintavaltuuk-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2020 2 (2)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/11
15.12.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

siin. Lisäksi esitetään tehtäväksi joitain vähäisiä muutoksia hankintaval-
tuuksien määriin toiminnallisten muutosten myötä.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen muutokset johtuvat yksittäisisistä organi-
saatio- ja tehtävämuutoksista ja tarkistuksista hankintavaltuuksien ta-
soon. Sairaala-, kuntoutus ja hoivapalvelujen osalta muutokset koske-
vat yksittäisiä tehtävä- ja nimikemuutoksia. Terveys- ja päihdepalve-
luissa muutokset koskevat yksittäisiä tehtävämuutoksia sekä tarkistuk-
sia hankintavaltuuksien tasoon. Toimialatason ja hallinnon hankintaval-
tuuksien osalta ei ole muutostarpeita.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Luostarinen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 21184

sari.luostarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintavaltuudet 1.1.2021 alkaen
2 Sosiaali- ja terveystoimialan hankintavaltuudet 11.2.2020 alkaen (So-

telk 4.2.2020 § 19 mukaan)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Hankintapalvelut
Päätöksenteon tuki
Henkilöstö- ja kehittämispalvelut


