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Toimivallan siirtäminen

Hallitus on hallintosäännön perusteella siirtänyt toimivaltaansa viranhaltijoil-
le. Hallintosäännön muutoksen takia on tarkoituksenmukaista uudistaa pää-
tökset. Olennaisia muutoksia ei delegointeihin tässä yhteydessä tehdä.

Hallitus siirtää toimivaltansa

1) Hallintosäännön 70 §:n perusteella käytöstä tarpeettomana, huono-
kuntoisena tai rikkoutuneena poistetun irtaimen omaisuuden myymisen ma-
teriaalipäällikölle.

2) Hallintosäännön 72 §:n perusteella valtuuston hyväksymään enimmäismää-
rään saakka kuntatodistusohjelman käytön sekä talousarviolainan kilpailut-
tamisen ja nostamisen ja riskittömästä varojen sijoittamisesta päättämisen ta-
lousjohtajalle.

3) Hallintosäännön 73 §:n perusteella

a) Potilaan asiakasmaksuvelkojen maksusuunnitelmista päättämisestä
potilastoimiston toimistonhoitajalle. Tämä toiminta voidaan myös ul-
koistaa hankintavaltuuksien mukaisesti.

b) Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta perittävän maksun pe-
rimättä jättämisestä päättämisestä potilastoimiston toimistonhoitajalle.

c) Vapaakorttien myöntämisen ja maksukaton täyttymisestä tai muusta
syystä johtuvien potilasmaksupalautusten hyväksymisestä sekä laitos-
hoidon pitkäaikaismaksuista päättämisestä potilas-toimiston toimiston-
hoitajalle.

4) Hallintosäännön 74 §:n perusteella päätöksen tekemisen vahingon-
korvauksen suorittamisesta hallintojohtajalle tai hänen estyneenä ollessa en-
sisijaisesti talousjohtajalle ja toissijaisesti sairaanhoitopiirin johtajalle.

5) Hallintosäännön 75 §:n perusteella omaisuuden vakuuttamisesta päättämi-
sen talousjohtajalle.

6) Hallintosäännön 76 §:n perusteella

a) Paikallisista virka- ja työehtosopimusten neuvottelemisesta, alle-
kirjoittamisesta ja irtisanomisesta sekä keskitettyjen palkkaratkaisujen
kohdentamisesta sekä palkantarkistusten yleisten periaatteiden linjaa-
misesta henkilöstöjohtajalle.

b) Tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamisesta paikallisen palkkausjär-
jestelmän mukaisesti työn vaativuuden muuttuessa olennaisesti henki-
löstöjohtajalle.

c) Tehtäväkohtaisten ja henkilökohtaisten lisien myöntämisestä pai-
kallisten maksamisperiaatteiden mukaisesti henkilöstöjohtajalle, lääkä-
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rien osalta kuitenkin johtajaylilääkärille ja rekrytointilisien osalta henki-
löstöjohtajalle.

d) Työkokemuslisien myöntämisestä palvelussuhdepäällikölle.

e) Työsopimussuhteisen toimen tehtävänimikkeestä, kelpoisuusehdoista
ja nimikemuutoksista päättämisestä henkilöstöjohtajalle.

7) Hallintosäännön 82 §:n perusteella viranhaltijan ja työsopimussuhteisen
työntekijän irtisanomisesta ja lomauttamisesta sekä virkasuhteen ja työsopi-
muksen purkamisesta sairaanhoitopiirin johtajalle ja hänen estyneenä ollessa
ensisijaisesti henkilöstöjohtajalle ja toissijaisesti hallintojohtajalle.

8) Hallintosäännön 99 ja 100 §:n perusteella

a) Ostosopimuksien tekemisestä erillisten hankintavaltuuksien mukai-
sesti.

b) Palveluiden myyntisopimuksien tekemisen asianomaiselle toiminta-
aluejohtajalle 500 000 euroon saakka vuodessa. Sopimuksen allekirjoit-
taa toiminta-aluejohtajan ohella talousjohtaja tai hallintojohtaja.

c) Vuokrasopimuksien tekemisen tilojen sairaanhoitopiirille vuokraami-
sesta kiinteistöhuoltopäällikölle ja muun irtaimen omaisuuden vuokraa-
misesta materiaalipäällikölle. Sopimukset allekirjoittaa päätöksentekijän
ohella toiminta-aluejohtaja.

d) Vuokrasopimuksien tekemisestä tilojen tai irtaimiston vuokralle an-
tamisesta toiminta-aluejohtajalle ja tilahallinnan hallinnassa olevien tilo-
jen vuokrasopimusten tekemisestä kiinteistö-huoltopäällikölle. Sopi-
mukset allekirjoittaa päätöksentekijän ohella hallintojohtaja tai talous-
johtaja. Asuinhuoneistojen vuokrasopimusten tekemisestä ja allekirjoit-
tamisesta palvelussuhdepäällikölle.

e) Muiden sopimusten tekemisestä johtaville viranhaltijoille hallinnossa
kullekin toimialueeltaan kuitenkin niin, että hallitus päättää kuitenkin
kaikista periaatteellisesti merkittävistä, kauaskantoisista ja poikkeuksel-
lisista sopimuksista. Sopimus-osapuolen vaihtamisesta ja vaihtumisesta
sopimuksen voi-massaoloaikana päättää kuitenkin materiaalipäällikkö.
Päätöksentekijä allekirjoittaa tekemänsä sopimuksen.

Hallitus myös toteaa, että toimivallan siirtoon viranhaltijalle sisältyy myös oi-
keus tehdä toimivallan mukaiset sopimukset, sitoumukset ja toimitus-
asiakirjat sekä allekirjoittaa ne. Muulla henkilökunnalla, jonka toimi-
valtuuksia ei ole määritetty tässä pykälässä tai erillisissä hankinta-
valtuuksissa, ei ole asemaansa liittyvää toimivaltaa osto- ja myynti-
sopimuksiin liittyen.

Hallitus antaa lisäksi sairaanhoitopiirin johtajalle, johtajaylilääkärille, hallin-
tojohtajalle, talousjohtajalle ja materiaalipäällikölle valtuutuksen antaa si-
toumuksia ja allekirjoittaa kirjelmiä oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvien asi-
oiden osalta.


