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SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 
SÄÄDÖSKOKOELMA 
 
 
1.12 C HANKINTAVALTUUDET JA PALVELUJEN SEKÄ IRTAIMISTON 

MYYNTIVALTUUDET SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ 
1.7.2017 - 

 
 
Yhtymähallituksen 29.5.2017 / 67 § hyväksymä 
 

1. Yleistä  Hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista, vuok-

raamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämis-

tä. 

 

Erva-hankinnoissa (tarvikkeita ja lääkkeitä) valmistelusta vastaa 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ao. viranhaltija yhteistyössä 

hankintakohtaisesti nimettyjen asiantuntijoiden kanssa.  

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin sisäisessä hankinnassa hankinnan 

valmistelusta vastaa pääsääntöisesti hankintapalvelut. 

 

Sairaanhoidon toimialueen vastuuyksiköiden esimiehet toimivat puo-

lestaan hankinnan esittelijänä vastuualueiden johtajille. Muiden toi-

mialueiden osalta vastuualuejohtajat toimivat puolestaan hankinnan 

esittelijänä toimialueiden johtajille. 

 

Hankinnoista pidetään päätöspöytäkirjaa, johon kirjataan myös pää-

töksen perustelut. 
 

2. Hankintavaltuudet 

 

Euromääräiset hankintavaltuudet on jäljempänä ilmoitettu hankinta-

kohtaisina. Esimerkiksi hankitaan jotain tiettyä palvelua tai tavaraa 

kolmen (3) vuoden sopimuskaudeksi ja sopimuksen arvioitu arvo 

sopimuskauden aikana 300.000 €. Päätöksen hankinnasta tekee täl-

löin sairaanhoitopiirin johtaja ja asianomaisen toimialueen toimialue 

johtaja, liikelaitoksen johtaja tai sairaanhoidon toimialueen vastuu-

alue johtaja riippuen hankinnan kohteesta, koska hankinnan lasken-

nallinen vuosi arvo on 100.000 € (300.000 € / 3 vuotta). 

 

 

ERVA-YHTEISHANKINNAT 

 

Hankinnan laji: Erva-hankintatoimen määrittelemät hankinnat, 

kuten: kuulokojeet, tekomykiöt, sterilointitarvikkeet, 

haavanhoito, sidonta, kipsaus, lastoitus, silmäklini-

kan sairaanhoitotarvikkeet, sekalaiset sairaanhoito-

tarvikkeet, avannehoitotarvikkeet, suojaus- ja 

peittelytarvikkeet, ortopedian ja traumatologian 

tarvikkeet, riskijäteastiat, ravinnonsiirtotarvikkeet, 

anestesiatarvikkeet, elektrodit, infuusioautomaatit 
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ja ruiskupumput sekä siirtolaitteet ja tarvikkeet jne. 

yhdessä hyväksytyn ja mahdollisesti tarkistetun 

toimintasuunnitelman mukaan. 

 

Päätöksentekijä: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousjohtaja 

ilman euromääräistä ylärajaa 

Hankinnan laji: Lääkkeet ja apteekkitarvikkeet 

Päätöksentekijä: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja ilman 

ylärajaa.  

 

 

SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUIDEN LIIKELAITOKSEN 

HANKINNAT 

 

Hankinnan laji: Kaikki 

 

Päätöksentekijä: Liikelaitoksen johtaja < à 200 000 euroa / vuosi ja  

johtokunta ≥ á 200 000 euroa / vuosi 

 

 

MUUT HANKINNAT 

 

Hankinnan laji: Hankinnan valmis-

telu: 

Päätöksentekijä: 

 

- Lääkinnällisen kuntou-

tuksen terapiatarvik-

keet ja -palvelut 

 

- Toimistotarvikkeet ja 

kirjallisuus  

- Hoitotarvikkeet  

- Kuvantamis- ja labora-

toriotarvikkeet  

- Kuntoutus ja tera-

piatarvikkeet sekä 

lääkinnällisen kuntou-

tuksen apuvälineet  

- Apteekkivalmisteet  

- Elintarvikkeet  

- Huoltotarvikkeet  

- Lämmitys, sähkö ja 

vesi  

- Kalusto  

- Muu materiaali  

Palvelujen ostot  

  

Konservatiivisen hoidon 

vastuualueen johtaja 

ilman euromääräistä 

ylärajaa 

 

 

Sairaanhoitopiirin 

johtaja ja asianomaisen 

toimialueen toimialue 

johtaja ja sairaanhoi-

don toimialueen vas-

tuualue johtaja 150.000 

euroon / vuosi asti  

 

Vastuualuejohtaja ja 

sairaanhoidon toimialu-

een vastuuyksikön 

esimies 30.000 euroon 

/ vuosi asti 

Tilojen ja rakennusten 

vuokraaminen sairaan-

hoitopiirille / sairaanhoi-

topiiriltä  

Teknisen keskuksen 

vastuualuejohtaja 

Huollon johtaja 200.000 

euroon / vuosi asti 

Rakennuttamiseen 

liittyvä suunnittelu ja 

urakointi 

Teknisen keskuksen 

vastuualuejohtaja tai 

rakennuttajainsinööri 

Huollon johtaja 200.000 

euroa / hankinta 
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Hankinnan koskiessa kahta tai useampaa sairaanhoidon toimialu-

een vastuuyksikköä hankinnasta päättää asianomaisen vastuualu-

een vastuualue johtaja. Muiden toimialueiden osalta hankinnan kos-

kiessa kahta tai useampaa vastuualuetta hankinnasta päättää asi-

anomaisen toimialueen johtaja. 

 

Edellä mainittu viranhaltija voi siirtää edelleen päätösvaltaansa han-

kinnoissa alaiselleen viranhaltijalle. 

 

Em. yli á 150 000 – 200 000 euron vuosittaisista hankinnoista ja yli á 

500.000 euron määräisistä vuosittaisista rakentamisen suunnitteluun 

ja urakointiin liittyvistä hankinnoista päättää yhtymähallitus, lukuun 

ottamatta ERVA-yhteishankintoja sekä edellä konservatiivisen hoi-

don vastuualue johtajalle ilman euromääräistä ylärajaa annettuja 

hankintoja. Yli 200.000 euron, mutta alle 500.000 euron määräisistä 

vuosittaisista rakentamisen suunnitteluun ja urakointiin liittyvistä 

hankinnoista päättää rakennustoimikunta. 

 

3. Palvelujen myyntivaltuudet  

 

   

 

 PALVELUIDEN MYYNTI 

 

Sopimus: Myynnistä pitää laatia sopimus, jonka tulee olla 

konsernilakimiehen tarkistama. 

Päätöksentekijä: Toimialueiden johtajilla, sairaanhoidon toimialu-

een vastuualuejohtajilla ja taseyksiköiden 

vastuualuejohtajilla on valtuudet myydä toimi-

alueensa / taseyksikkönsä palveluita (ei sai-

raanhoidon potilashoito- eikä sosiaalipalvelujen 

asiakaspalveluja) sairaanhoitopiirin ulkopuolisille 

oikeushenkilöille (ei yksittäisille henkilöasiakkail-

le) enintään 200.000 euroa / vuosi (+ kulloinkin 

voimassaoleva sovellettavaksi tuleva arvonli-

sävero).  

 

 

4. Käytöstä poistettavan tai kuntayhtymälle tarpeettomaksi käyneen irtaimiston myyntivaltuudet 

 

 

KÄYTÖSTÄ POISTETTAVAN TAI KUNTAYHTYMÄLLE 

TARPEETTOMAKSI KÄYNEEN IRTAIMISTON MYYNTI 

 

Päätöksentekijä: Sairaanhoitopiirin johtaja ja asianomaisen 

toimialueen toimialue johtaja ja sairaanhoidon 

toimialueen vastuualue johtaja 150.000 euroon / 

vuosi asti. 

 

Myynneistä on pidettävä päätösluetteloa. 

 

 

  Tämä ohje tulee voimaan 1.7.2017 lukien  


