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2 §
Sijoituksen sosiaalityö -yksikön sijaishuollon asiakasohjaus ja val-
vonta -alayksikön työsuhteisten toimenhaltijoiden hankintaoikeudet 
10.5.2021 alkaen

HEL 2021-005346 T 00 01 00

Päätös

Asiakasohjauksen ja valvonnan päällikkö päätti oikeuttaa alla mainitut 
sijaishuollon asiakasohjaus ja valvonta -alayksikön työsuhteiset toi-
menhaltijat toteuttamaan hankintoja asiakasohjauksen ja valvonnan 
päällikön vastuulla jäljempänä mainittuihin euromääriin asti silloin, kun 
he toimivat asiakasohjauksen ja valvonnan päällikön sijaisina edellyt-
täen, että

 toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen, 
 talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä 

määrärahaa ja
 hankinnan toteutuksessa noudatetaan Helsingin kaupungin antamia 

ohjeita.

Sijoituksen sosiaalityö -yksikön sijaishuollon asiakasohjaus ja valvonta-
alayksikön toimenhaltijoiden arvonlisäveroton hankintaoikeus on 
10.5.2021 alkaen:

 erityissosiaalityöntekijä (vakanssinumero 035726) asiakasohjauk-
sen ja valvonnan päällikön sijaisena asiakaspalvelujen ostot 25 000 
€ ja muiden palvelujen ostot 2000 €

 sosiaalityöntekijä (vakanssinumero 030922) asiakasohjauksen ja 
valvonnan päällikön sijaisena asiakaspalvelujen ostot 25 000 € ja 
muiden palvelujen ostot 2000 €

 sosiaalityöntekijä (vakanssinumero 030923) asiakasohjauksen ja 
valvonnan päällikön sijaisena asiakaspalvelujen ostot 25 000 € ja 
muiden palvelujen ostot 2000 €.

Päätös korvaa lastensuojelun sosiaalityön päällikön päätöksen 
12.2.2020 § 7.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n mukaan toimialalautakunta päättää tai 
hyväksyy omalla toimialallaan perusteet ja rajat, joiden mukaan viran-
omainen päättää hankinnasta lukuun ottamatta osakkeita.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 30.3.2021 § 76 päättänyt toimialan vi-
ranhaltijoiden hankintavaltuuksista. Sosiaali- ja terveyslautakunnan 
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päätöksessä mainitut hankintavaltuudet perustuvat toimialan ja viran-
haltijoiden vastuualueiden tarpeisiin.

Hallintosäännön 20 luvun 8 § 3 kohdan mukaan hankintavaltuuksia ei 
voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen 
toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa 
työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viran-
haltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan 
hankintoja viranhaltijan vastuulla. Lisäksi talousarviossa on oltava 
asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määräraha ja hankinnan 
toteutuksessa on noudatettava hankintalainsäädäntöä sekä Helsingin 
kaupungin ohjeita.

Edellä olevaan perustuen asiakasohjauksen ja valvonnan päällikkö an-
taa sijaishuollon asiakasohjaus ja valvonta -alayksikön työsuhteisille 
toimenhaltijoille oikeuden toteuttaa hankintoja tällä päätöksellä mainit-
tuun euromäärään asti.

Lisätiedot
Juha Jokinen, asiakasohjauksen ja valvonnan päällikkö, puhelin: 310 46889

juha.jokinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Hankintojen tekemiseen oikeutetut
Asiakasohjauksen ja valvonnan päällikkö
Toimistosihteerit


