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3 §
Oikeuden antaminen lasten vastaanotto -alayksikön toimenhaltijoil-
le hankintojen tekemiseksi

HEL 2019-008912 T 00 01 00

Päätös

Lastensuojelupalvelujen päällikkö päätti oikeuttaa lasten vastaanoton 
työsuhteessa olevan johtavan ohjaajan (vakanssi 037422) ja työsuh-
teessa olevat vastaavat ohjaajat (vakanssit 035660, 035662 ja 036945) 
toteuttamaan hankintoja 1.9.2019 alkaen lastensuojelupalvelujen pääl-
likön vastuulla. Arvonlisäveroton hankintaoikeus on johtavalla ohjaajalla 
enintään 5000 euroa ja vastaavilla ohjaajilla enintään 500 euroa, edel-
lyttäen, että toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tar-
peellinen, talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettä-
vissä määräraha ja hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankinta-
lainsäädännön säännöksiä sekä Helsingin kaupungin ohjeita.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 20 luvun 8 § sisältää määräyksen hankintaan liittyvien 
oikeuksien antamisesta viranhaltijan alaisille työsuhteisille toimenhalti-
joille. 

Mikäli toimialan ja liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoi-
tamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oi-
keus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuh-
teessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla. 

Lisäksi talousarviossa on oltava asianomaista tarkoitusta varten käytet-
tävissä määräraha ja hankinnan toteutuksessa noudatettava hankinta-
lainsäädäntöä sekä Helsingin kaupungin ohjeita.

Sosiaali- ja terveystoimialalla hankintavaltuudet määräytyvät sosiaali- 
ja terveyslautakunnan päätöksen 20.11.2018 § 309 mukaisesti, pää-
töksen liitteessä yksityiskohtaisemmin kuvatusti. Lautakunnan päätök-
sessä mainitut hankintavaltuudet perustuvat toimialan ja viranhaltijoi-
den vastuualueiden tarpeisiin.

Lisätiedot
Aki Partanen, lastenkodin johtaja, puhelin: 310 52565

aki.partanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintoihin oikeutettavat 
henkilöt

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut


