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§ 162
Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet

HEL 2015-003686 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä sosiaali- ja 
terveysviraston hankintavaltuudet esityksen mukaisesti 1.6.2015 
alkaen. 

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Erja Snellman, hankintapäällikkö, puhelin: 310 74402

erja.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Esitys hankintavaltuuksista, korjattu liite.pdf
2 Hankintavaltuudet 1.5.2014 alkaen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto päätti 2.1.2013/4 § 
sosiaali- ja terveysviraston viranhaltijoiden hankintavaltuuksista ja 
niiden perusteista. Tällä hetkellä voimassa ovat sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 25.3.2014 hyväksymät hankintavaltuudet (liite 2).

Sosiaali- ja terveysjaoston päätös 2.1.2013/4 § perustui seuraaviin
linjauksiin:
-hankintavaltuuksien perusteena ovat toiminnalliset tarpeet
-viranhaltijalle annetaan ne valtuudet, joita he työssään tarvitsevat ja 
käyttävät
-hankintavaltuuksia keskitetään.
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Hankintavaltuudet on jaoteltu virastotasoisiin ja osastokohtaisiin 
valtuuksiin. Lisäksi ne on ryhmitelty asiakaspalveluiden ostoihin sekä 
muiden palvelujen ja tavaroiden ostoihin.

Voimassaoleviin osastokohtaisiin hankintavaltuuksiin esitetään 
seuraavia muutoksia:

Perhe- ja sosiaalipalvelut -osasto

Lastensuojelun sosiaalityön päällikön (avohuollon sosiaalityö) 
asiakaspalvelujen hankintavaltuutta esitetään korotettavaksi 35.000 
eurosta 50.000 euroon. Kilpailutettu ensikotihoito maksaa noin 12.000 
euroa kuukaudessa. Hoidot myönnetään 1-3 x 2 kuukauden jaksoissa. 
Esitetty hankintavaltuus perustuu siihen, että neljän kuukauden hoito 
maksaa noin 48.000 euroa.

Johtavalle sosiaalityöntekijälle (avohuollon sosiaalityö) esitetään 2000 
euron hankintavaltuutta muiden palvelujen ja tavaroiden ostoa varten.

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö (sijoituksen sosiaalityö) hankkii 
erilaisia tukipalveluja erityisesti perhehoitoon sijoitettujen lasten 
sijoituksen tueksi. Palveluja tarvitaan usein pitkäksi aikaa, jolloin 
aikaisempi 20.000 euron asiakaspalvelujen hankintavaltuus ylittyy 
helposti. Esitetään, että valtuus korotetaan 50.000 euroon. 

Lastensuojelun sosiaalityön päälliköllä on perhehoidon 
toimintamuodosta ja asiakasmäärästä johtuen runsaasti 
hankintapäätöksiä. Tämän vuoksi asiakasohjauksen päällikölle 
esitetään 25.000 euron hankintavaltuutta asiakaspalvelujen ostoihin, 
jotta hän voisi tarvittaessa päättää lyhytaikaisesta lisäresurssin ostosta 
1-3 kuukauden ajaksi. Johtavalle sosiaalityöntekijälle esitetään 5000 
euron valtuutta asiakaspalvelujen ostoihin ja 2000 euron valtuutta 
muiden palvelujen ja tavaroiden ostoihin. 

Lastensuojelun sosiaalityön päällikölle (lastensuojelun tarpeen arviointi) 
esitetään työssä tarvittavaa 10.000 euron hankintavaltuutta muiden 
palvelujen ja tavaroiden ostoihin. 

Ostopalvelupäällikön vakanssi on uusi. Ostopalvelupäällikölle esitetään 
työssä tarvittavaa 150.000 euron hankintavaltuutta asiakaspalvelujen 
ostoihin ja 20.000 euron valtuutta muiden palvelujen ja tavaroiden 
ostoihin. Työhönkuntoutuksen päällikön ja kehitysvammaisten 
laitospalvelupäällikön hankintavaltuudet poistetaan.

Terveys- ja päihdepalvelut -osasto

Perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston johtajalääkärin vakanssi on siirretty 
terveys- ja päihdepalvelut -osastolle ja muutettu johtavan ylilääkärin 
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vakanssiksi (lasten ja nuorten lääkäripalvelut). Johtavalle ylilääkärille 
esitetään 15.000 euron hankintavaltuutta asiakaspalveluihin ja 10.000 
euron hankintavaltuutta muihin palveluihin ja tavaroihin.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osasto

Monipuolisen palvelukeskuksen palvelupäällikölle esitetään työssä 
tarvittavaa 10.000 euron hankintavaltuutta muiden palvelujen ja 
tavaroiden ostoihin. 

Kuntoutuksen apulaisylilääkärille esitetään 25.000 euron valtuutta 
kuntoutuspalvelujen ja rintamaveteraanien kuntoutuspalvelujen 
hankintaan ja 25.000 euron valtuutta henkilökohtaisten apuvälineiden 
hankintaan. 

Fysiatrian ja traumakuntoutuksen ylilääkärin hankintavaltuus 
poistetaan.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Erja Snellman, hankintapäällikkö, puhelin: 310 74402

erja.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Esitys hankintavaltuuksista
2 Hankintavaltuudet 1.5.2014 alkaen

Tiedoksi

Perhe- ja sosiaalipalvelut -osasto
Terveys- ja päihdepalvelut -osasto
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osasto
Henkilöstö- ja kehittämispalvelut -osasto
Tietohallinto- ja viestintäpalvelut -osasto
Talous- ja tukipalvelut -osasto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.04.2015 § 141

HEL 2015-003686 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
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Käsittely

28.04.2015 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Jouko Malinen: Pyydän asian pöydälle.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Erja Snellman, hankintapäällikkö, puhelin: 310 74402

erja.snellman(a)hel.fi


