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108 §
Toimivallan siirtäminen sosiaali- ja terveystoimialalla kuntoutus-
suunnittelu ja apuvälineet -yksikön osastonhoitajalle hankintojen 
tekemiseksi

HEL 2019-008144 T 00 01 00

Päätös

Helsingin sairaalan kuntoutussuunnittelu- ja apuvälineet -yksikön pääl-
likkö, johtava kuntoutussuunnittelija, päätti oikeuttaa yksikön työsuhtei-
sen osastonhoitajan toteuttamaan hankintoja johtavan kuntoutussuun-
nittelijan vastuulla jäljempänä mainittuihin euromääriin asti edellyttäen, 
että talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten määräraha ja 
hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädäntöä sekä 
Helsingin kaupungin antamia ohjeita.

Kuntoutussuunnittelu ja apuvälineet -yksikön osastonhoitajan arvonli-
säveroton hankintaoikeus, koskien apuvälineiden hankintaa, on 
6.8.2019 lukien enintään 5000 euroa.

Päätös astuu voimaan 6.8.2019 ja korvaa aikaisemmat vastaavat pää-
tökset.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston päätöksellään 16.1.2019 § 5 hyväksymän hallin-
tosäännön 20 luvun 8 § sisältää määräykset hankintaan liittyvien oi-
keuksien antamisesta viranhaltijan alaisille työsuhteisille toimenhaltijoil-
le.

Mikäli toimialan tai 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 on noudatettava hankin-
talainsäädäntöä sekä Helsingin kaupungin ohjeita.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, 
joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista sosiaali- ja terveys-
toimialalla. Sosiaali- ja terveyslautakunta on 20.11.2018, § 309, päättä-
nyt hankintavaltuuksista 7.1.2019 lukien.

Lisätiedot
Minna Salmi, johtava kuntoutussuunnittelija, puhelin: 310 50970
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minna.salmi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Osastonhoitaja Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja ter-

veyslautakunta
Taloussuunnittelija
Hankintapäällikkö

.


