
 
 
Otsikko Toimivallan siirtoa koskeva päätös hankinta-asioissa ja muissa asioissa
 
Päätösperustelut Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varhan) aluevaltuusto hyväksyi

14.12.2022 pidetyssä kokouksessaan Varhan hallintosäännön (vaihe 3),
joka on voimassa 1.1.2023 lukien.

Aluevaltuuston 14.12.2022 päätöksessä § 177 todetaan, että
"hallintosäännön valmistelussa on pyritty päätöslajikohtaisesti
toimielimien ja viranhaltijoiden väliseen tehtävien ja toimivaltuuksien
selkeään jakoon huomioiden erityisesti strategisesti merkittävien ja
arvovalintoja sisältävien asioiden valmistelu ja päätöksenteko sekä
toisaalta toimeenpaneva operatiivinen päätöksenteko ja sen vaatima
muutoskykyisyys ja viiveettömyys. Sääntöön on tehty muun ohessa
muutoksia erityisesti hankintoja koskeviin toimivaltuuksiin liittyen.

Viranhaltijoiden osalta hallintosäännössä on siirretty merkittävästi
operatiivisia toimivaltuuksia erityisesti hyvinvointialuejohtajalle sekä
tulosaluejohtajille, ja tarkoituksena on, että nämä siirtävät osan heille
siirretystä toimivallasta edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Tämän on
katsottu osaltaan edistävän organisaation muutoskykyisyyttä ja
organisaation toiminnan tarkoituksenmukaista järjestämistä. Se, jolle
toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen."

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen 1.1.2023 alkaen voimassa olevan
hallintosäännön 44 §:n mukaan

Hyvinvointialuejohtaja päättää muun ohessa
"4. aluevaltuuston hyväksymää talousarviota ja strategiaa noudattaen
hyvinvointialueen hankinnoista sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden
hankkimisesta, luovuttamisesta, vuokraamisesta ja vuokralle
antamisesta, palveluiden myymisestä sekä tällaisiin järjestelyihin
liittyvistä sopimuksista ja sitoumuksista seuraavasti:
a. tavara- ja laitehankinnoista enintään 10 miljoonaan euroon saakka
päätöstä kohden
b. tavara- ja laitehankinnoista, jotka toteutetaan yhteishankintana ja
joissa Varsinais-Suomen hyvinvointialue toimii muiden puolesta
hankintayksikkönä
c. leasing-sopimuksista 10 miljoonaan euroon saakka päätöstä kohden
d. lääkkeiden ja niihin rinnastettavien valmisteiden hankinnoista
e. palveluhankinnoista enintään 10 miljoonaan euroon saakka päätöstä
kohden
f. rakennusurakkahankinnoista enintään 10 miljoonaan euroon saakka
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päätöstä kohden
g. sähköenergian ja öljyn hankinnasta
h. kiinteistöjen, tilojen ja irtaimen omaisuuden vuokralle ottamisesta ja
antamisesta enintään 500.000 euron vuosikustannukseen asti
toistaiseksi voimassaolevana tai määräaikaisena enintään 25 vuoden
ajalle
i. kiinteän omaisuuden ostamisesta ja luovuttamisesta, kun kauppahinta
on enintään 500.000 euroa
j. irtaimen omaisuuden ja palveluiden myymisestä sekä tutkimus- ja
kehittämissopimuksista arvon ollessa enintään 2 miljoonaa euroa ja
irtaimen omaisuuden vuokralle antamisesta enintään 500.000 euron
vuosikustannukseen saakka
k. yhtiön osakkeiden hankkimisesta ja myymisestä 100.000 euron
kustannukseen saakka

5. vahingonkorvausten myöntämisestä enintään 100.000 euroon
saakka, ellei asia kuulu muun viranhaltijan päätösvaltaan"

Hallintosäännön 37 §:n mukaan Aluehallitus
"18. päättää aluevaltuuston hyväksymää talousarviota ja strategiaa
noudattaen hyvinvointialueen hankinnoista sekä kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankkimisesta, luovuttamisesta ja vuokraamisesta,
palveluiden myymisestä sekä tällaisiin järjestelyihin liittyvistä
sopimuksista ja sitoumuksista siltä osin kuin ne ylittävät
hyvinvointialuejohtajan päätösvaltuudet"

Hallintosäännön 49 §:n mukaan
"Viranomainen voi siirtää sille hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa
edelleen. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää
toimivaltaa edelleen. Toimivallan siirtämistä koskevista päätöksistä tulee
pitää ajantasaista luetteloa."

Hallintosäännön 186 §:n mukaan
"Aluevaltuuston ja aluehallituksen päätökseen perustuvan sopimuksen
ja sitoumuksen allekirjoittaa hyvinvointialuejohtaja, jollei aluehallitus ole
päättänyt toisin."

"Muun toimielimen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen
allekirjoittaa hyvinvointialuejohtaja, jollei toimielin ole päättänyt toisin."

"Viranhaltija allekirjoittaa päätökset, sopimukset, sitoumukset ja muut
asiakirjat päättämissään asioissa."
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"Tässä kohdassa tarkoitettuja allekirjoitustoimivaltuuksia ei voi siirtää
edelleen lukuun ottamatta mitä edellä on määrätty."

Konsernipalveluiden tulosalueelle sijoitettu hankintapalveluiden
palvelualue tulee vastaamaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueella
keskitettyjen hankintapalveluiden tuottamisesta, pois lukien toimitiloihin
ja uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvät hankinnat, jotka kilpailutetaan
Kiinteistöpalveluiden tulosryhmän toimesta sekä lääkehankinnat, jotka
kilpailutetaan Tyks Sairaala-apteekin toimesta.

 
Päätös Päätin

1. siirtää 1.1.2023 alkaen voimassa olevassa hallintosäännössä
määrättyjä toimivaltuuksiani hankinta-asioissa päätöksen liitteenä
olevassa taulukossa määrätyille viranhaltijoille erikseen kirjatuin
euromääräisin valtuuksin
2. siirtää 1.1.2023 alkaen voimassa olevassa hallintosäännössä
määrättyjä muita toimivaltuuksiani päätöksen liitteenä olevassa
taulukossa määrätyille viranhaltijoille erikseen kirjatuin euromääräisin
valtuuksin
3. että hankintavaltuudet ja muut toimivaltuudet ovat voimassa 1.1.2023
alkaen toistaiseksi.

Viranhaltijalle määrätylle sijaisella on sama päätösvalta kuin
varsinaisella viranhaltijalla.

Viranhaltijoiden on päätösvaltaa käyttäessään noudatettava, mitä
lainsäädännössä ja viranomaisten ohjeissa on säädetty. Päätösvaltaa
käytettäessä on noudatettava toimielinten vahvistamia ohjeita ja
määräyksiä.

 
Sovelletut
säännökset

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen 1.1.2023 alkaen voimassa oleva hallintosääntö § 49

 
Valmistelija Hallintojohtaja Jari-Pekka Tuominen (myös lisätiedot)

jari-pekka.tuominen@varha.fi
 
 
   
  Tarmo Martikainen
  Hyvinvointialuejohtaja
 
Viranhaltijapäätös on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
 
Liitteet Liite1_VSHVA_Hankinta- ja muut toimivaltuudet 1.1.2023 alkaen
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Jakelu Niina Alho
Eeva Etholen
Hanna Finne
Antti Hakanen
Vesa Halonen
Emilia Heikkilä
Jyrki Heikkilä
Kristian Jaakkola
Anssi Juntunen
Sirkku Jyrkkiö
Satu Jääskeläinen
Jyrki Kankaanpää
Sami Kariaho
Hanna Kivikoski
Jenni Kiviluoto
Sari Koistinen
Nina Kokkonen
Anja Kylävalli
Ville Kytö
Iina Laine
Tuomo Lehtisalo
Mika Leivo
Saara Leppänen
Salla Lindegren
Heikki Lukkarinen
Tuula Manner
Jane Marttila
Kaj Metsärinne
Jouni Mutanen
Kaarin Mäkikallio
Jukka Mäkitalo
Mikko Pakarinen
Antti Parpo
Arja Pesonen
Mikko Pietilä
Jari Poromaa
Eeva-Sirkku Pöyhönen
Arto Rantala
Sirpa Rantanen
Juha Rantasalo
Pasi Saantola
Janne Saarinen
Kari Saarinen
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Anu Salonen
Laura Saurama
Timo Seppälä
Miika Taimela
Marika Tuimala
Marjukka Tuomela
Jari-Pekka Tuominen
Heikki Ukkonen
Kirsi Ullakonoja
Sanna Vauranoja
Mika Viljanen
Varsinais-Suomen aluehallitus
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Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan toimivallan siirtoa koskeva päätös hankinta-asioissa ja muissa asioissa HVAJ1/2023, päivätty 2.1.2023. 

HVAJ1/2023, päivätty 2.1.2023 Liite 1 Hankinta- ja muut valtuudet 1.1.2023 alkaen [*Palvelujohtaja, korjattu 3.1.2023]

Keskitetty hankintavaltuus  tarkoittaa sitä, että viranhaltijoista vain hankintaan valtuutettu viranhaltija voi tehdä hankinnan kohteena olevia hankintapäätöksiä.

Keskitetty päätösvaltuus  tarkoittaa sitä, että viranhaltijoista vain valtuutettu viranhaltija voi tehdä päätöksen kohteena olevia päätöksiä.

Toimivalta hankinta-asioissa 1.1.2023 alkaen voimassaolevan hallintosäännön mukaan

Päätöksentekijä Valmistelija Hankinnan kohde
Hankintapäätöksen arvo 

(alv 0 %) enintään
Muut ehdot ja toimivalta Toimivallan peruste

Hyvinvointialuejohtaja Tavara- ja laitehankinnat

Enintään 10 miljoonaan 

euroon saakka päätöstä 

kohden

Aluehallitus päätöksen arvon 

ylittäessä 10 miljoonaa euroa.
Hallintosääntö 44 § ja 37 §

Tavara- ja laitehankinnat, jotka 

toteutetaan yhteishankintana ja 

joissa Varsinais-Suomen 

hyvinvointialue toimii muiden  

puolesta hankintayksikkönä

Ilman euromääräistä 

ylärajaa
Hallintosääntö 44 §

Palveluhankinnat

Enintään 10 miljoonaan 

euroon saakka päätöstä 

kohden

Aluehallitus päätöksen arvon 

ylittäessä 10 miljoonaa euroa.
Hallintosääntö 44 § ja 37 §

Rakennusurakkahankinnat

Enintään 10 miljoonaan 

euroon saakka päätöstä 

kohden

Aluehallitus päätöksen arvon 

ylittäessä 10 miljoonaa euroa.
Hallintosääntö 44 § ja 37 §

Sähköenergian ja öljyn hankinta
Ilman euromääräistä 

ylärajaa
Keskitetty hankintavaltuus Hallintosääntö 44 §

Leasing-sopimukset

Enintään 10 miljoonaan 

euroon saakka päätöstä 

kohden

Keskitetty hankintavaltuus. 

Aluehallitus päätöksen arvon 

ylittäessä 10 miljoonaa euroa.

Hallintosääntö 44 § ja 37 §

Tavara- ja laitehankinnat, jotka 

toteutetaan yhteishankintana ja 

joissa Varsinais-Suomen 

hyvinvointialue toimii muiden  

puolesta hankintayksikkönä

Ilman euromääräistä 

ylärajaa
Hallintosääntö 44 §

Lääkkeiden ja niihin rinnastettavien 

valmisteiden hankinta

Ilman euromääräistä 

ylärajaa
Hallintosääntö 44 §

Hyvinvointialuejohtajan hankintoja koskevien toimivaltuuksien siirtäminen 

Päätöksentekijä Valmistelija Hankinnan kohde
Hankintapäätöksen arvo 

(alv 0 %) enintään
Muut ehdot ja toimivalta

Toimivallan peruste ja 

toimivallan siirtäminen

Hankintapäällikkö / Hankintapalvelut 

Hankinta-asiantuntija, 

erityisasiantuntija, 

kategoriapäällikkö, 

kehittämispäällikkö 

Tavara- ja laitehankinnat, jotka 

toteutetaan yhteishankintana ja 

joissa Varsinais-Suomen 

hyvinvointialue toimii muiden  

puolesta hankintayksikkönä

Ilman euromääräistä 

ylärajaa
Keskitetty hankintavaltuus

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan.

Hankinta-asiantuntija, 

erityisasiantuntija, 

kategoriapäällikkö, 

kehittämispäällikkö 

Tavara- ja laitehankinnat
2.000.000 euroon saakka 

päätöstä kohden

Hyvinvointialuejohtaja 2.000.000 

euron ylittävältä osin 10.000.000 

euroon saakka päätöstä kohden.

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan.

Hankinta-asiantuntija, 

erityisasiantuntija, 

kategoriapäällikkö, 

kehittämispäällikkö 

Palveluhankinnat
5.000.000 euroon saakka 

päätöstä kohden

Hyvinvointialuejohtaja 5.000.000 

euron ylittävältä osin 10.000.000 

euroon saakka päätöstä kohden.

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan.

Kategoriapäällikkö / Hankintapalvelut 
Hankinta-asiantuntija, 

erityisasiantuntija 
Tavara- ja laitehankinnat

250.000 euroon saakka 

päätöstä kohden

Hankintapäällikkö / Hankintapalvelut 

250.000 euron ylittävältä osin  

2.000.000 euroon saakka päätöstä 

kohden. Hyvinvointialuejohtaja yli 

2.000.000 euron päätöksen osalta 

10.000.000 euroon saakka.

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan.

Hankinta-asiantuntija, 

erityisasiantuntija, 

kehittämispäällikkö 

Palveluhankinnat
500.000 euroon saakka 

päätöstä kohden

Hankintapäällikkö / Hankintapalvelut 

500.000 euron ylittävältä osin  

5.000.000 euroon saakka päätöstä 

kohden. Hyvinvointialuejohtaja yli 

5.000.000 euron päätöksen osalta 

10.000.000 euroon saakka.

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan.

Kehittämispäällikkö / Hankintapalvelut 
Hankinta-asiantuntija, 

erityisasiantuntija 
Tavara- ja laitehankinnat

250.000 euroon saakka 

päätöstä kohden

Hankintapäällikkö / Hankintapalvelut 

250.000 euron ylittävältä osin  

2.000.000 euroon saakka päätöstä 

kohden. Hyvinvointialuejohtaja yli 

2.000.000 euron päätöksen osalta 

10.000.000 euroon saakka.

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan.

Hankinta-asiantuntija, 

erityisasiantuntija 
Palveluhankinnat

500.000 euroon saakka 

päätöstä kohden

Hankintapäällikkö / Hankintapalvelut 

500.000 euron ylittävältä osin  

5.000.000 euroon saakka päätöstä 

kohden. Hyvinvointialuejohtaja yli 

5.000.000 euron päätöksen osalta 

10.000.000 euroon saakka päätöstä 

kohden.

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan.

Sairaala-apteekkari Proviisori
Lääkkeiden ja niihin rinnastettavien 

valmisteiden hankinta

Ilman euromääräistä 

ylärajaa
Keskitetty hankintavaltuus

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan.



Kiinteistöjohtaja 

Hankintapäällikkö / 

Kiinteistöpalvelut, 

hankintainsinööri(t)

Rakennusurakkahankinnat
5.000.000 euroon saakka 

päätöstä kohden

Keskitetty hankintavaltuus. 

Hyvinvointialuejohtaja 5.000.000 

euron ylittävältä osin 10.000.000 

euroon saakka päätöstä kohden.

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan.

Hankintapäällikkö / 

Kiinteistöpalvelut, 

hankintainsinööri(t)

Muut kiinteistöpalveluiden 

toimialaan liittyvät tavara- ja 

laitehankinnat sekä 

palveluhankinnat

500.000 euroon saakka 

päätöstä kohden

Keskitetty hankintavaltuus. 

Hyvinvointialuejohtaja 500.000 euron 

ylittävältä osin 10.000.000 euroon 

saakka päätöstä kohden.

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan.

Tekninen johtaja 

Hankintapäällikkö / 

Kiinteistöpalvelut, 

hankintainsinööri(t)

Kiinteistöjen kunnossapitoon 

liittyvät huolto-, korjaus- ja 

kunnossapitopalvelujen tavara- ja 

palveluhankinnat

60.000 euroon saakka 

päätöstä kohden

Keskitetty hankintavaltuus. 

Kiinteistöjohtaja 60.000 euron 

ylittävältä osin 500.000 euroon saakka 

päätöstä kohden. 

Hyvinvointialuejohtaja yli 500.000 

euron päätöksen osalta 10.000.000 

euroon saakka päätöstä kohden. 

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan.

Projektijohtaja / Kiinteistöpalvelut 

Hankintapäällikkö / 

Kiinteistöpalvelut, 

hankintainsinööri(t)

Rakennuttamiseen liittyvät tavara- 

ja palveluhankinnat

60.000 euroon saakka 

päätöstä kohden

Keskitetty hankintavaltuus. 

Kiinteistöjohtaja 60.000 euron 

ylittävältä osin 500.000 euroon saakka 

päätöstä kohden. 

Hyvinvointialuejohtaja yli 500.000 

euron päätöksen osalta 10.000.000 

euroon saakka päätöstä kohden. 

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan.

Kiinteistöpäällikkö 

Kiinteistöjen kunnossapitoon 

liittyvät huolto-, korjaus- ja 

kunnossapitopalvelujen tavara- ja 

palveluhankinnat

20.000 euroon saakka 

päätöstä kohden

Keskitetty hankintavaltuus. 

Tekninen johtaja 20.000 euron 

ylittävältä osin 60.000 euroon asti 

päätöstä kohden. Kiinteistöjohtaja 

60.000 euron ylittäviltä osin 500.000 

euroon saakka päätöstä kohden. 

Hyvinvointialuejohtaja 500.000 euron 

ylittäviltä osin 10.000.000 euroon 

saakka päätöstä kohden.

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan.

Käyttötekniikan päällikkö 

Kiinteistöjen kunnossapitoon 

liittyvät huolto-, korjaus- ja 

kunnossapitopalvelujen tavara- ja 

palveluhankinnat

20.000 euroon saakka 

päätöstä kohden

Keskitetty hankintavaltuus. 

Tekninen johtaja 20.000 euron 

ylittävältä osin 60.000 euroon saakka 

päätöstä kohden. Kiinteistöjohtaja 

60.000 euron ylittäviltä osin 500.000 

euroon saakka päätöstä kohden. 

Hyvinvointialuejohtaja 500.000 euron 

ylittäviltä osin 10.000.000 euroon 

saakka päätöstä kohden.

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan.

Sähkötekniikan päällikkö

Kiinteistöjen kunnossapitoon 

liittyvät huolto-, korjaus- ja 

kunnossapitopalvelujen tavara- ja 

palveluhankinnat

20.000 euroon saakka 

päätöstä kohden

Keskitetty hankintavaltuus. 

Tekninen johtaja 20.000 euron 

ylittävältä osin 60.000 euroon saakka 

päätöstä kohden. Kiinteistöjohtaja 

60.000 euron ylittäviltä osin 500.000 

euroon saakka päätöstä kohden. 

Hyvinvointialuejohtaja 500.000 euron 

ylittäviltä osin 10.000.000 euroon 

saakka päätöstä kohden.

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan.

Sairaalainsinööri / Mäntymäen sairaala-

alue 

Kiinteistöjen kunnossapitoon 

liittyvät huolto-, korjaus- ja 

kunnossapitopalvelujen tavara- ja 

palveluhankinnat

20.000 euroon saakka 

päätöstä kohden

Keskitetty hankintavaltuus. 

Tekninen johtaja 20.000 euron 

ylittävältä osin 60.000 euroon saakka 

päätöstä kohden. Kiinteistöjohtaja 

60.000 euron ylittäviltä osin 500.000 

euroon saakka päätöstä kohden. 

Hyvinvointialuejohtaja 500.000 euron 

ylittäviltä osin 10.000.000 euroon 

saakka päätöstä kohden.

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan.

Tietohallintojohtaja 

Sidosyksikköhankintojen 

osalta IT-palvelut ja 

muiden hankintojen osalta 

Hankintapalvelut

ICT-palveluiden ja ohjelmistojen 

hankinta

1.000.000 euroon saakka 

päätöstä kohden

Keskitetty hankintavaltuus. 

Hyvinvointialuejohtaja 1.000.000 

euron ylittävältä osin tavara-,laite- ja 

palveluhankinnoissa 10.000.000 

euroon saakka päätöstä kohden.

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan.

Talousjohtaja Palveluhankinnat
60.000 euroon saakka 

päätöstä kohden

Hankintapäällikkö / Hankintapalvelut 

60.000 euron ylittävältä osin  

5.000.000 euroon saakka päätöstä 

kohden. Hyvinvointialuejohtaja yli 

5.000.000 euron päätöksen osalta 

10.000.000 euroon saakka päätöstä 

kohden.

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan.

Tukipalvelujohtaja Tukipalvelupäällikkö

Lääkintälaite- ja apuvälinehuoltoihin 

liittyvät huoltopalveluhankinnat sekä 

lääkintälaite- ja apuvälinehuoltoihin 

liittyvät tavarahankinnat (varaosat)

60.000 euroon saakka 

päätöstä kohden

Hankintapäällikkö / Hankintapalvelut 

60.000 euron ylittäviltä osin 

huoltopalveluiden osalta 5.000.000 

euroon saakka päätöstä kohden ja 

tavarahankintojen (varaosat) osalta 

2.000.000 euroon saakka päätöstä 

kohden. Hyvinvointialuejohtaja 

palveluhankintojen osalta 5.000.000 

euron ylittäviltä osin 10.000.000 

euroon saakka päätöstä kohden ja 

tavarahankintojen osalta 2.000.000 

euron ylittävältä osin 10.000.000 

euroon saakka päätöstä kohden.

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan.

Palvelupäällikkö, Lääkintätekniikan 

palvelut / Tukipalvelut 

Lääkintälaite- ja apuvälinehuoltoihin 

liittyvät tavarahankinnat (varaosat)

20.000 euroon saakka 

päätöstä kohden

Tukipalvelujohtaja 20.000 euroa 

ylittäviltä osin 60.000 euroon saakka 

päätöstä kohden.

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan

Logistiikkapäällikkö Tavarahankinnat 
60.000 euroon saakka 

päätöstä kohden

Hankintapäällikkö / Hankintapalvelut 

60.000 euron ylittäviltä osin 

tavarahankintojen osalta 2.000.000 

euroon saakka päätöstä kohden. 

Hyvinvointialuejohtaja 

tavarahankintojen osalta 2.000.000 

euron ylittävältä osin 10.000.000 

euroon saakka päätöstä kohden.

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan.



Tulosaluejohtaja / 

Tyks/Sairaalapalveluiden tulosalue 

Tulosalueen varoista ja potilas-

/asiakaskohtaisilla perusteilla 

potilas-/asiakaskohtaisesti 

hankittavat tavarat ja palvelut

Sopimuksen vuosiarvo 

korkeintaan 100.000 

euroon saakka 

potilasta/asiakasta kohden

Hankintapalveluiden antaminen 

ohjeiden ja sopimusehtojen 

mukaisesti.

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan.

Tulosaluejohtaja / Sote-palveluiden 

tulosalue

Tulosalueen varoista ja potilas-

/asiakaskohtaisilla perusteilla 

potilas-/asiakaskohtaisesti 

hankittavat tavarat ja palvelut

Sopimuksen vuosiarvo 

korkeintaan 100.000 

euroon saakka 

potilasta/asiakasta kohden

Hankintapalveluiden antaminen 

ohjeiden ja sopimusehtojen 

mukaisesti.

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan.

Tulosaluejohtaja / Ikääntyneiden tulosalue 

Tulosalueen varoista ja potilas-

/asiakaskohtaisilla perusteilla 

potilas-/asiakaskohtaisesti 

hankittavat tavarat ja palvelut

Sopimuksen vuosiarvo 

korkeintaan 100.000 

euroon saakka 

potilasta/asiakasta kohden

Hankintapalveluiden antaminen 

ohjeiden ja sopimusehtojen 

mukaisesti.

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan.

*Palvelujohtaja(t) / 

Tyks/Sairaalapalveluiden tulosalue 

Tulosryhmän varoista ja potilas-

/asiakaskohtaisilla perusteilla 

potilas-/asiakaskohtaisesti 

hankittavat tavarat ja palvelut

20.000 euroon saakka 

potilasta/asiakasta kohden

Hankintapalveluiden antaminen 

ohjeiden ja sopimusehtojen 

mukaisesti.

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan.

Palvelujohtaja, Sote-keskuspalvelut / Sote-

palveluiden tulosalue  

Tulosryhmän varoista ja potilas-

/asiakaskohtaisilla perusteilla 

potilas-/asiakaskohtaisesti 

hankittavat tavarat ja palvelut

20.000 euroon saakka 

potilasta/asiakasta kohden

Hankintapalveluiden antaminen 

ohjeiden ja sopimusehtojen 

mukaisesti.

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan.

Palvelujohtaja, Sosiaali- ja 

vammaispalvelut / Sote-palveluiden 

tulosalue 

Tulosryhmän varoista ja potilas-

/asiakaskohtaisilla perusteilla 

potilas-/asiakaskohtaisesti 

hankittavat tavarat ja palvelut

20.000 euroon saakka 

potilasta/asiakasta kohden

Hankintapalveluiden antaminen 

ohjeiden ja sopimusehtojen 

mukaisesti.

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan.

Asiakasohjausjohtaja, Asiakasohjaus- ja 

ostopalvelut / Sote-palveluiden tulosalue 

Tulosryhmän varoista ja potilas-

/asiakaskohtaisilla perusteilla 

potilas-/asiakaskohtaisesti 

hankittavat tavarat ja palvelut

20.000 euroon saakka 

potilasta/asiakasta kohden

Hankintapalveluiden antaminen 

ohjeiden ja sopimusehtojen 

mukaisesti.

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan.

Asiakasohjausjohtaja, Asiakasohjaus- ja 

ostopalvelut / Ikääntyneiden tulosalue

Tulosryhmän varoista ja potilas-

/asiakaskohtaisilla perusteilla 

potilas-/asiakaskohtaisesti 

hankittavat palvelut

20.000 euroon saakka 

potilasta/asiakasta kohden

Hankintapalveluiden antaminen 

ohjeiden ja sopimusehtojen 

mukaisesti.

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan.

Palvelujohtaja, Ikääntyneiden alueelliset 

palvelut / Ikääntyneiden tulosalue 

Tulosryhmän varoista ja potilas-

/asiakaskohtaisilla perusteilla 

potilas-/asiakaskohtaisesti 

hankittavat tavarat 

20.000 euroon saakka 

potilasta/asiakasta kohden

Hankintapalveluiden antaminen 

ohjeiden ja sopimusehtojen 

mukaisesti.

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan.

Irtaimen omaisuuden sekä kiinteistöjen ja tilojen vuokralle ottamista ja antamista koskeva toimivalta

Päätöksentekijä Valmistelija Päätöksen kohde Päätöksen arvo enintään Muut ehdot ja toimivalta
Toimivallan peruste / 

Toimivallan siirtäminen

Hyvinvointialuejohtaja 
Irtaimen omaisuuden vuokralle 

ottaminen ja antaminen

enintään 500.000 euron 

vuosikustannukseen asti 

toistaiseksi 

voimassaolevana tai 

määräaikaisena enintään 

25 vuoden ajalle

Keskitetty päätösvaltuus. 

Aluehallitus yli 500.000 euron 

vuosikustannukseen asti toistaiseksi 

voimassaolevana tai määräaikaisena 

yli 25 vuoden ajalle.

Hallintosääntö 44 § ja 37 §, 

hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa ei ole siirretty.

Hyvinvointialuejohtaja Toimitilajohtaja
Kiinteistöjen ja tilojen vuokralle 

ottaminen ja antaminen

enintään 500.000 euron 

vuosikustannukseen asti 

toistaiseksi 

voimassaolevana tai 

määräaikaisena enintään 

25 vuoden ajalle

Keskitetty päätösvaltuus, pitkän 

aikavälin tilasuunnitelma huomioon 

ottaen. Aluehallitus yli 500.000 euron 

vuosikustannukseen asti toistaiseksi 

voimassaolevana tai määräaikaisena 

yli 25 vuoden ajalle.

Hallintosääntö 44 §

Toimitilajohtaja Tilapalvelupäällikkö
Kiinteistöjen ja tilojen vuokralle 

ottaminen ja antaminen

enintään 100.000 euron 

vuosikustannukseen asti 

toistaiseksi voimassa 

olevana tai määräaikaisena 

enintään 10 vuoden ajalle

Keskitetty päätösvaltuus, pitkän 

aikavälin tilasuunnitelma huomioon 

ottaen. Hyvinvointialuejohtaja yli 

100.000 euron vuosikustannukseen 

asti toistaiseksi voimassaolevana tai 

määräaikaisena yli 10 vuoden ajalle, 

mutta korkeintaan 25 vuoden ajalle. 

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan.

Tilapalvelupäällikkö 
Kiinteistöjen ja tilojen vuokralle 

ottaminen ja antaminen

enintään 50.000 euron 

vuosikustannukseen asti 

toistaiseksi voimassa 

olevana tai määräaikaisena 

enintään 10 vuoden ajalle

Keskitetty päätösvaltuus, pitkän 

aikavälin tilasuunnitelma huomioon 

ottaen. Toimitilajohtaja yli 50.000 

euron ja enintään 100 000 euron 

vuosikustannukseen asti toistaiseksi 

voimassa olevana tai määräaikaisena 

enintään 10 vuoden ajalle. 

Hyvinvointialuejohtaja yli 100.000 

euron vuosikustannukseen asti 

toistaiseksi voimassaolevana tai 

määräaikaisena yli 10 vuoden ajalle, 

mutta korkeintaan 25 vuoden ajalle. 

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty, 

toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan.



Kiinteän omaisuuden ostamista ja luovuttamista sekä yhtiöiden osakkeiden hankkimista ja myymistä koskeva toimivalta

Päätöksentekijä Valmistelija Päätöksen kohde Päätöksen arvo enintään Muut ehdot
Toimivallan peruste / 

Toimivallan siirtäminen

Hyvinvointialuejohtaja 
Kiinteän omaisuuden ostaminen ja 

luovuttaminen

kauppahinta enintään 

500.000 euroa

Keskitetty päätösvaltuus. 

Aluehallitus kauppahinnan ylittäessä 

500.000 euroa.

Hallintosääntö 44 § ja 37 §, 

hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa ei ole siirretty

Hyvinvointialuejohtaja 
Yhtiön osakkeiden hankkiminen ja 

myyminen

100.000 euron 

kustannukseen saakka

Keskistetty päätösvaltuus. 

Aluehallitus kustannusten ylittäessä 

100.000 euroa.

Hallintosääntö 44 § ja 37 §, 

hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa ei ole siirretty

Irtaimen omaisuuden myymistä ja vuokralle antamista koskeva toimivalta

Päätöksentekijä Valmistelija Päätöksen kohde Päätöksen arvo enintään Muut ehdot
Toimivallan peruste / 

Toimivallan siirtäminen

Hyvinvointialuejohtaja Irtaimen omaisuuden myyminen 
arvon ollessa enintään 

2.000.000 euroa

 Keskitetty päätösvaltuus. 

Aluehallitus arvon ylittäessä 2.000.000 

euroa.

Halllintosääntö 44 § ja 37 §

Hankintapäällikkö / Hankintapalvelut Irtaimen omaisuuden myyminen
arvon ollessa enintään 

250.000 euroa

 Keskitetty päätösvaltuus. 

Hyvinvointialuejohtaja arvon ylittäessä 

250.000 euroa enintään 2.000.000 

euroon saakka.

Hallintosääntö 49 §, 

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty. 

Toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan. 

Hyvinvointialuejohtaja
Irtaimen omaisuuden vuokralle 

antaminen

enintään 500.000 euron 

vuosikustannukseen 

saakka

Keskitetty päätösvaltuus. 

Aluehallitus arvon ylittäessä 500.000 

euron vuosikustannuksen.

Hallintosääntö 44 § ja 37 §, 

hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa ei ole siirretty.

Palvelujen myymistä, tutkimus- ja kehittämissopimuksia sekä vahingonkorvausten myöntämistä koskeva toimivalta

Päätöksentekijä Valmistelija Päätöksen kohde
Päätöksen arvo (alv 0 %) 

enintään
Muut ehdot

Toimivallan peruste / 

toimivallan siirtäminen

Hyvinvointialuejohtaja Palveluiden myyminen
arvon ollessa enintään 

2.000.000 euroa

Aluehallitus arvon ylittäessä 2.000.000 

euroa.
Halllintosääntö 44 § ja 37 §

Hankintapäällikkö / Hankintapalvelut Palveluiden myyminen
arvon ollessa enintään 

250.000 euroa

Hyvinvointialuejohtaja arvon ylittäessä 

250.000 euroa 2.000.000 euroon 

saakka.

Hallintosääntö 49 §, 

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty. 

Toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan. 

Tukipalvelujohtaja Palveluiden myyminen
arvon ollessa enintään 

250.000 euroa

Hyvinvointialuejohtaja arvon ylittäessä 

250.000 euroa 2.000.000 euroon 

saakka.

Hallintosääntö 49 §, 

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty. 

Toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan. 

Hyvinvointialuejohtaja Tutkimus- ja kehittämissopimukset
arvon ollessa enintään 

2.000.000 euroa

Keskitetty päätösvaltuus. 

Aluehallitus arvon ylittäessä 2.000.000 

euroa

Halllintosääntö 44 § ja 37 §

Tutkimus- ja kehitysjohtaja Tutkimus- ja kehittämissopimukset
arvon ollessa enintään 

500.000 euroa 

Keskitetty päätösvaltuus. 

Hyvinvointialuejohtaja arvon ylittäessä 

500.000 euroa 2.000.000 euroon 

saakka.

Hallintosääntö 49 §, 

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty. 

Toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan. 

Hyvinvointialuejohtaja Vahingonkorvausten myöntäminen
enintään 100.000 euroon 

saakka

Keskitetty päätösvaltuus. 

Aluehallitus vahingonkorvauksen 

ylittäessä 100.000 euroa

Halllintosääntö 44 §

Hallintojohtaja Vahingonkorvausten myöntäminen
enintään 50.000 euroon 

saakka

Keskitetty päätösvaltuus. 

Hyvinvointialuejohtaja 

vahingonkorvauksen ylittäessä 50.000 

euroa 100.000 euroon saakka.

Hallintosääntö 44 §, 

Hyvinvointialuejohtajan 

toimivaltaa siirretty. 

Toimivaltaa koskeva 

siirtokielto hallintosäännön 

49 §:n mukaan. 

Tulosaluejohtaja 
Tulosaluetta koskevien 

vahingonkorvausten myöntäminen
20.000 euroon saakka

Hyvinvointialuejohtaja 

vahingonkorvauksen ylittäessä 20.000 

euroa 100.000 euroon saakka

Halllintosääntö 45 §


